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Rozdzia∏ 1.
Zagadnienia wprowadzajàce
Organy w∏adzy publicznej, organy samorzàdowe, a tak˝e inne podmioty publiczne corocznie dokonujà w ka˝dym kraju zakupu dóbr i us∏ug potrzebnych do
ich funkcjonowania oraz prawid∏owego wykonywania powierzonych tym podmiotom zadaƒ. Sà to tzw. zamówienia publiczne. Poniewa˝ zamówienia te sà udzielane przez podmioty publiczne i z regu∏y finansowane ze Êrodków publicznych, ich
dokonywanie przez wspomniane podmioty jest zwiàzane z obowiàzkiem stosowania okreÊlonych procedur. Celem tych procedur jest wybór najkorzystniejszej
oferty na wykonanie us∏ug, robót budowlanych lub dostarczenie towarów. Procedury oraz praktyki prowadzàce do wyboru takiej oferty nazywamy udzielaniem
zamówieƒ publicznych. Z dost´pnych danych statystycznych wynika, ˝e wartoÊç
zamówieƒ publicznych stanowi znacznà cz´Êç Produktu Krajowego Brutto krajów
cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Przed ostatnim rozszerzeniem szacowano, ˝e
corocznie zamawiajàcy w UE wydajà ok. 1,6 biliona euro na towary, us∏ugi lub roboty budowlane1 – stanowi∏o to oko∏o 16% PKB „Pi´tnastki” albo inaczej – wi´cej ni˝ po∏ow´ PKB Niemiec2. Udzia∏ zamówieƒ w PKB poszczególnych krajów
UE jest zró˝nicowany: od prawie 12% PKB we W∏oszech do prawie 22% PKB
w Holandii. Fakt, ˝e ∏àczna wartoÊç zamówieƒ wynosi 1,6 biliona euro, nie oznacza jednak, ˝e tyle wynosi wartoÊç zamówieƒ otwartych na mi´dzynarodowà
konkurencj´. Zdaniem Komisji Europejskiej publikowanych jest jedynie 16%
udzielanych corocznie zamówieƒ (czyli ok. 2,6% PKB „starej” UE).
Szacuje si´, ˝e spoÊród „starych” cz∏onków UE zamówieƒ o najwi´kszej
∏àcznej wartoÊci udziela si´ w:
• Niemczech – ok. 350 miliardów euro,
• W. Brytanii – ok. 320 miliardów euro,
• Francji – ok. 280 miliardów euro,
• W∏oszech – ok. 200 miliardów euro.

1

2

èród∏o: „The Internal Market – 10 years without frontiers”, Directorate – General Internal Market, European Commission, 2003.
Na podstawie danych zawartych w „Marches publics. Measuring the impact of public procurement
policy. First indicators”, opublikowanych przez Dyrekcj´ Wspólny Rynek Komisji Europejskiej
w „Single Market News” Nr. 20, marzec 2000 r., dost´pny na str. internetowych pod adresem:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/smn/smn20/s20mn18htm.
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Uwzgl´dniajàc jedynie zamówienia, o których og∏oszenia by∏y opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, najwi´ksza wartoÊç zamówieƒ
otwartych na konkurencj´ mi´dzynarodowà jest w W. Brytanii (80 miliardów euro), we Francji (45 miliardy euro), W∏oszech (32 miliardów euro) i dopiero na
czwartym miejscu w Niemczech z 26 miliardami euro. W 2002 r. wi´cej ni˝ co
trzecie og∏oszenie opublikowane w Dz. Urz. pochodzi∏o z Francji (prawie 39 000
na ogólnà liczb´ 111 405 og∏oszeƒ), drugie w kolejnoÊci Niemcy opublikowa∏y
„zaledwie” 16 000 og∏oszeƒ.
Poniewa˝ sektor zamówieƒ publicznych stanowi jeden z bardzo istotnych elementów rynku wewn´trznego Unii Europejskiej, ustawodawca unijny nie móg∏
pozostawiç tak istotnej dziedziny gospodarki poza zakresem swoich regulacji.
Zamówienia publiczne w krajach cz∏onkowskich UE podlegajà wi´c podstawowym zasadom wynikajàcym z Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (TWE), czyli:
• zakazowi dyskryminacji ze wzgl´du na narodowoÊç,
• zasadzie swobodnego przep∏ywu towarów, która zabrania w szczególnoÊci
wprowadzania ograniczeƒ importu oraz wszelkich Êrodków majàcych podobny
skutek,
• swobodzie zak∏adania i prowadzenia przedsi´biorstw oraz rozpoczynania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej we Wspólnocie,
• swobodzie przep∏ywu us∏ug, a tak˝e
• zasadom przejrzystoÊci, proporcjonalnoÊci oraz wzajemnego uznawania.
Instrumentem prawnym, który zosta∏ wybrany przez instytucje wspólnotowe
do uregulowania szczegó∏ów dotyczàcych procedur udzielania zamówieƒ publicznych w UE, jest dyrektywa. Zgodnie z art. 249 TWE dyrektywy sà wià˝àce dla
paƒstw cz∏onkowskich w zakresie celu, jaki majà osiàgnàç, pozostawiajàc paƒstwom cz∏onkowskim wybór metody i Êrodków realizacji tych celów. Postanowienia dyrektyw wymagajà wdro˝enia do prawa krajowego paƒstw cz∏onkowskich.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci wdro˝enie
dyrektywy niekoniecznie wymaga bezwzgl´dnego, dos∏ownego przeniesienia jej
przepisów w ca∏oÊci do przepisów krajowych. Ogólny kontekst prawny, w zale˝noÊci od treÊci dyrektywy, mo˝e byç wystarczajàcy, pod warunkiem ˝e rzeczywiÊcie
gwarantuje on pe∏ne zastosowanie dyrektywy w sposób przejrzysty i precyzyjny.
W praktyce jednak, poniewa˝ postanowienia ni˝ej omawianych dyrektyw dotyczàcych procedur udzielania zamówieƒ sà doÊç szczegó∏owe, przepisy krajowe dotyczàce zamówieƒ publicznych sà bardzo podobne (dotyczy to oczywiÊcie zamówieƒ
obj´tych zakresem dyrektyw, o czym poni˝ej).
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Szczegó∏owe zasady udzielania zamówieƒ publicznych sà uregulowane obecnie w nast´pujàcych dyrektywach:
• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z 31 marca 2004 r.
koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi,
• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE z 31 marca 2004 r.
koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych.
Pierwsza z tych dyrektyw dotyczy tzw. zamówieƒ klasycznych, czyli udzielanych
przez podmioty publiczne, druga zaÊ zamówieƒ sektorowych. Obie dyrektywy zosta∏y opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej nr L 134
z 30 kwietnia 2004 r. Paƒstwa cz∏onkowskie zosta∏y zobowiàzane do wdro˝enia dyrektyw do swoich wewn´trznych porzàdków prawnych w ciàgu 21 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie dyrektyw, czyli do 31 stycznia 2006 r.
Oprócz ww. dyrektyw zamówieƒ publicznych dotyczà jeszcze dwie tzw. dyrektywy odwo∏awcze, które poÊwi´cone sà Êrodkom i procedurom odwo∏awczym, jakie
powinny przys∏ugiwaç wykonawcom w post´powaniach o zamówienia publiczne:
• dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r., dotyczàca koordynacji
przepisów prawnych i administracyjnych odnoszàcych si´ do stosowania procedur odwo∏awczych w zakresie udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy
i roboty budowlane (dotyczy zamówieƒ publicznych tzw. sektora klasycznego)
• oraz dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r., dotyczàca koordynacji
przepisów prawnych i administracyjnych odnoszàcych si´ do stosowania zasad
Wspólnoty w zakresie procedur udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji
(sektor u˝ytecznoÊci).

Rozdzia∏ 2.
Procedury wspólne dla paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej
Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o zamówienie udzielane np. w Belgii, Austrii czy
Szwecji musi zdawaç sobie spraw´, ˝e post´powanie dotyczàce tego zamówienia
jest prowadzone w oparciu o przepisy krajowe, obowiàzujàce w danym paƒstwie.
Poniewa˝ jednak paƒstwa cz∏onkowskie UE majà obowiàzek transponowania postanowieƒ dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych (inaczej – obowiàzek
dostosowania swoich przepisów do wymogów dyrektyw), przepisy i procedury
udzielania zamówieƒ publicznych sà we wszystkich krajach UE podobne. Dotyczy
to w ka˝dym razie tych zamówieƒ, które z uwagi na swojà wartoÊç, przekraczajàcà progi okreÊlone w dyrektywach, obj´te sà ich zakresem. W zasadzie identyczne sà wi´c definicje zamówieƒ publicznych (zakres przedmiotowy), zamawiajàcych (zakres podmiotowy), procedur udzielania zamówieƒ publicznych, a tak˝e
wymogi dotyczàce publikacji og∏oszeƒ, minimalnych terminów sk∏adania ofert,
zasady kwalifikacji do udzia∏u w post´powaniu, a tak˝e wyboru oferty najkorzystniejszej. Ró˝nice pomi´dzy przepisami przyj´tymi w poszczególnych krajach pojawiajà si´ w zasadzie tam, gdzie:
• dyrektywy pozwalajà na pewnà swobod´ paƒstwom cz∏onkowskim (zawierajà
przepisy fakultatywne, czyli takie, które mogà, ale nie muszà byç wdro˝one –
np. zwiàzane z procedurami elektronicznymi, dialogiem konkurencyjnym, fakultatywnymi przes∏ankami wykluczenia wykonawców, itp.);
• dyrektywy nie regulujà w ogóle pewnych aspektów udzielania zamówieƒ (model organizacji systemu zamówieƒ publicznych, wadium, zabezpieczenie nale˝ytego wykonania zamówienia, wykonanie zamówienia itp.) bàdê
• okreÊlajà jedynie pewne minimalne warunki, które muszà byç spe∏nione, pozostawiajàc paƒstwom cz∏onkowskim swobod´ w przyj´ciu bardziej szczegó∏owych
regulacji (organizacja systemu odwo∏awczego, procedury i Êrodki zaskar˝enia).
Ró˝nice dotyczà równie˝ tzw. zamówieƒ podprogowych, czyli takich, które
z uwagi na swojà wartoÊç nie sà obj´te zakresem dyrektyw. Podlegajà one fundamentalnym zasadom wynikajàcym z TWE, ale szczegó∏y regulacji sà pozostawione uznaniu paƒstw cz∏onkowskich UE.
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Poni˝ej zostanà przedstawione w skrócie te aspekty zamówieƒ publicznych,
które sà wspólne dla wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE.

Zakres przedmiotowy
Dyrektywà „klasycznà” obj´te sà zamówienia publiczne, czyli umowy o charakterze majàtkowym, zawierane na piÊmie pomi´dzy zamawiajàcym a przedsi´biorcà,
których przedmiotem sà dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane. W zakresie dostaw
dyrektywa dotyczy umów o charakterze majàtkowym, zawieranych w formie pisemnej pomi´dzy dostawcà (którym mo˝e byç osoba fizyczna lub prawna) a zamawiajàcym, których przedmiotem jest kupno, kupno na raty, dzier˝awa, najem lub
leasing z opcjà kupna albo bez opcji zakupu produktów3. Przez zamówienia publiczne na roboty budowlane rozumie si´ umowy o charakterze majàtkowym, zawierane
pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym, których przedmiotem jest albo wykonanie,
albo zarówno wykonanie, jak i zaprojektowanie robót zwiàzanych z jednà z prac
zdefiniowanych w za∏àczniku nr I do dyrektywy 2004/18 lub obiektu budowlanego
albo wykonanie „w jakikolwiek bàdê sposób” obiektu budowlanego odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego. WÊród czynnoÊci, do których ma
zastosowanie dyrektywa, nale˝y wymieniç m.in.: ogólne roboty budowlane, rozbiórk´, ogólne roboty monta˝owe, wykonywanie konstrukcji i pokryç dachowych, budow´ kominów i pieców, odnawianie i konserwacj´ Êcian zewn´trznych, wznoszenie
i rozbiórk´ rusztowaƒ, budow´ dróg, mostów, tuneli itp. Za obiekt budowlany
dyrektywa uznaje z kolei wynik ca∏oÊci prac budowlanych lub in˝ynieryjnych, który
mo˝e samoistnie spe∏niaç funkcj´ gospodarczà lub technicznà.
JeÊli chodzi o zamówienia na us∏ugi, obj´te sà nimi umowy, których przedmiotem nie sà ani dostawy, ani roboty budowlane4. Inaczej ni˝ w przypadku dostaw
i robót budowlanych dyrektywy pos∏ugujà si´ wi´c definicjà negatywnà (obj´te
jest dyrektywà jedynie to, co nie jest wprost wy∏àczone). Z zakresu dyrektywy wy∏àczone zosta∏y m.in. nast´pujàce us∏ugi:
• zakup, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja programów przez nadawców radiowych i telewizyjnych, jak równie˝ zakup czasu antenowego,
• us∏ugi arbitra˝owe lub pojednawcze,
• umowy o prac´,
• us∏ugi badawcze i rozwojowe, z wyjàtkiem us∏ug, których wyniki stanowià w∏asnoÊç wy∏àcznie zamawiajàcego i które zosta∏y zamówione w celu prowadzenia
jego w∏asnej dzia∏alnoÊci – pod warunkiem ˝e us∏uga jest w ca∏oÊci op∏acona
przez zamawiajàcego,
• nabycie, najem lub dzier˝awa nieruchomoÊci,
• us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, sprzeda˝à, kupnem lub transferem papierów wartoÊciowych oraz us∏ugi banku centralnego (art. 16 dyrektywy 2004/18).
3
4

Art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2004/18.
Art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2004/18.
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Zakres stosowania dyrektywy, gdy chodzi o us∏ugi, zale˝y równie˝ od tego, jaki
rodzaj us∏ugi jest przedmiotem zamówienia. I tak, do zamówieƒ, których przedmiotem sà us∏ugi wymienione w za∏àczniku IIA do dyrektywy, postanowienia tej dyrektywy majà zastosowanie w ca∏oÊci. Sà to m.in. nast´pujàce rodzaje us∏ug: konserwacyjne i naprawcze, transportu làdowego, przewozu lotniczego, ubezpieczeniowe, informatyczne, badania opinii publicznej, architektoniczne, in˝ynieryjne, poligraficzne, us∏ugi w zakresie utrzymania i sprzàtania budynków oraz zarzàdzania nimi.
Us∏ugi te okreÊla si´ cz´sto mianem priorytetowych. Z kolei do us∏ug wymienionych
w za∏àczniku IIB zastosowanie majà jedynie dwa przepisy dyrektywy: art. 23 dotyczàcy prawid∏owego okreÊlania przedmiotu zamówienia (tzw. specyfikacje
techniczne) oraz art. 35 ust. 4 wprowadzajàcy wymóg publikacji w Dzienniku
Urz´dowym og∏oszenia o udzielonym zamówieniu.

Zakres podmiotowy
Za zamawiajàcych dyrektywa uznaje organy paƒstwowe, samorzàdowe, podmioty prawa publicznego oraz stowarzyszenia z∏o˝one z jednego czy te˝ wi´kszej
liczby organów lub instytucji prawa publicznego.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci (ETS) poj´cie organu paƒstwowego obejmuje wszelkie podmioty, które sprawujà w∏adz´
ustawodawczà, wykonawczà lub sàdowniczà (parlamenty, ministerstwa, urz´dy centralne, a tak˝e sàdy i trybuna∏y), równie˝ organy, które w paƒstwie federalnym sprawujà takà w∏adz´ na szczeblu federalnym (np. parlamenty regionalne)5. W jednym
ze swoich orzeczeƒ ETS stwierdzi∏, ˝e poj´cie organu paƒstwowego nale˝y interpretowaç w kategoriach funkcjonalnych, a wi´c obejmuje ono tak˝e podmioty, które
zosta∏y ustanowione dla realizacji powierzonych im przez w∏adze ustawodawcze zadaƒ, nawet je˝eli formalnie nie stanowià cz´Êci administracji paƒstwowej6.
W zakres poj´cia podmiot prawa publicznego wchodzi ka˝dy podmiot, który
spe∏nia równoczeÊnie nast´pujàce kryteria:
• zosta∏ ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym, niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
• posiada osobowoÊç prawnà oraz
• jest zale˝ny finansowo lub organizacyjnie od organów paƒstwowych, samorzàdowych lub innych podmiotów prawa publicznego.
Nowej dyrektywie „klasycznej” jest jeszcze znane poj´cie tzw. zamawiajàcego
centralnego. Jest to podmiot, który nabywa towary (us∏ugi, roboty budowlane)
w imieniu podmiotów publicznych lub udziela zamówieƒ publicznych bàdê te˝
zawiera umowy, których przedmiotem sà dostawy, us∏ugi albo roboty budowlane
5

6

Orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 17 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie C-323/96
Komisja przeciwko Belgii (ECR 1998, str. I-5063).
Orzeczenie z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie 31/87 „Beentjes”.
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przeznaczone dla podmiotów publicznych. JeÊli w danym kraju istnieje centralny
zamawiajàcy, powinien on przestrzegaç przepisów o zamówieniach publicznych, natomiast z obowiàzku tego zwolnione sà te podmioty, które korzystajà z jego us∏ug.
Nieco bardziej skomplikowany jest zakres dyrektywy „sektorowej”, regulujàcej
zamówienia udzielane przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i us∏ug pocztowych. Ma ona zastosowanie w przypadku dostaw, us∏ug i robót budowlanych, je˝eli udzielane zamówienie ma zwiàzek z któràÊ z wymienionych dzia∏alnoÊci, jego wartoÊç szacunkowa przekracza okreÊlone
progi i nie zachodzi ˝adna z przes∏anek wy∏àczenia. Zamawiajàcymi w rozumieniu dyrektywy „sektorowej” sà „organy publiczne”, „przedsi´biorstwa publiczne”
oraz inne podmioty (w tym równie˝ zupe∏nie prywatne), o ile przedmiot ich dzia∏ania obejmuje co najmniej jednà z wymienionych w dyrektywie czynnoÊci i dzia∏ajà one na podstawie specjalnych lub wy∏àcznych praw przyznanych przez kompetentny organ paƒstwowy. Za specjalne lub wy∏àczne prawa uwa˝a si´ prawa
wynikajàce z uprawnienia przyznanego przez kompetentny organ danego paƒstwa cz∏onkowskiego w drodze ustawy, aktu normatywnego ni˝szego rz´du lub
decyzji administracyjnej, których rezultatem jest zastrze˝enie wykonywania
danych czynnoÊci dla jednego lub wi´kszej liczby podmiotów, zasadniczo ograniczajàce mo˝liwoÊç wykonywania takiej dzia∏alnoÊci przez inne podmioty. NowoÊcià w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego jest obj´cie zakresem dyrektywy „sektorowej” zamówieƒ udzielanych przez podmioty Êwiadczàce us∏ugi
pocztowe: tzw. zastrze˝one us∏ugi pocztowe, inne us∏ugi pocztowe oraz, przy spe∏nieniu dodatkowych warunków, tak˝e us∏ugi inne ni˝ pocztowe.

Zasady udzielania zamówieƒ
Jednà z podstawowych zasad udzielania zamówieƒ publicznych przewidzianych
przez dyrektywy jest zakaz dyskryminacji przedsi´biorców. Zgodnie z art. 2 dyrektywy „klasycznej” zamawiajàcy sà zobowiàzani do równego i niedyskryminacyjnego
traktowania przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o zamówienia publiczne. Odpowiedni
wymóg znajduje si´ te˝ w dyrektywie „sektorowej”. Z wymogiem równego traktowania zwiàzane sà w szczególnoÊci przepisy dotyczàce okreÊlania przedmiotu zamówienia, kwalifikacji do udzia∏u w post´powaniu oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Progi obowiàzywania dyrektyw
Przepisy dyrektyw dotyczà zamówieƒ o stosunkowo du˝ej wartoÊci szacunkowej. Od 1 stycznia 2006 r. progi przewidziane w dyrektywie „klasycznej”
wynoszà7:
7

Rozporzàdzenie Komisji (WE) NR 2083/2005 z 19 grudnia 2005 r. zmieniajàce dyrektywy 2004/17
i 2004/18 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie
procedur udzielania zamówieƒ (Dz. Urz. UE L 333/18 z 20.12.2005 r.).
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137 000 euro – na dostawy i us∏ugi zlecane przez podmioty administracji centralnej,
211 000 euro – na dostawy i us∏ugi zlecane przez pozosta∏ych zamawiajàcych,
5 278 000 euro – na roboty budowlane dla wszystkich zamawiajàcych obj´tych zakresem dyrektyw.
W dyrektywie „sektorowej” obowiàzujà jedynie dwa progi8:
422 000 euro – dla dostaw i us∏ug,
5 278 000 euro – dla robót budowlanych.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektyw, przy szacowaniu wartoÊci
zamówienia dla okreÊlenia, czy majà zastosowanie postanowienia dyrektyw, nie
uwzgl´dnia si´ VAT.
W myÊl orzecznictwa ETS zamówienia mniejszej wartoÊci, a tak˝e zamówienia
wy∏àczone z zakresu obowiàzywania dyrektyw powinny byç udzielane z poszanowaniem zasad wynikajàcych z TWE9.

Informacje o udzielanych zamówieniach – og∏oszenia
Zasada przejrzystoÊci post´powania wymaga przede wszystkim publikowania informacji o udzielanym zamówieniu, tak aby wszyscy zainteresowani
przedsi´biorcy mogli podjàç decyzje o ewentualnym uczestnictwie i ubieganiu
si´ o kontrakt. S∏u˝y temu przede wszystkim przewidziany przez dyrektywy
obowiàzek publikacji przez zamawiajàcego dwóch rodzajów og∏oszeƒ: og∏oszenia wst´pnego o planowanych w ciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy zamówieniach oraz konkretnego og∏oszenia wszczynajàcego post´powanie. Publikacja
wst´pnego og∏oszenia informacyjnego nie jest obowiàzkowa, zamawiajàcy powinien opublikowaç takie og∏oszenie jedynie, jeÊli chcia∏by wyznaczyç termin
sk∏adania ofert krótszy od zasadniczo przewidzianego w dyrektywie. Okresowe og∏oszenie informacyjne jest publikowane przez Komisj´ Europejskà lub
przez zamawiajàcego w tzw. profilu nabywcy (ang. buyer profile)10. W przypadku tzw. zamówieƒ klasycznych (dyrektywa 2004/18), opublikowanie og∏oszenia nie zwalnia zamawiajàcego z obowiàzku póêniejszego opublikowania
w∏aÊciwego og∏oszenia o zamówieniu. Inaczej jest w przypadku zamówieƒ
sk∏adanych przez sektory u˝ytecznoÊci publicznej – wst´pne og∏oszenie o planowanych zamówieniach, je˝eli spe∏nia dodatkowe warunki, mo˝e pe∏niç przy
procedurze ograniczonej rol´ w∏aÊciwego og∏oszenia o post´powaniu.
Kolejnà grup´ stanowià og∏oszenia o zamówieniu udzielanym w procedurze
otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia, aukcji
8
9
10

Ibidem.
C-325/98, C-59/00, C-231/03 a tak˝e C-458/03.
Informacje na temat zawartoÊci profilu nabywcy zosta∏y zamieszczone w za∏àczniku VIII do dyrektywy, pkt 2 lit. b).
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elektronicznej, dynamicznym systemie zakupów, konkursie oraz systemie
kwalifikacji. Innà wreszcie rol´ odgrywajà og∏oszenia o udzieleniu zamówienia. Ich celem jest umo˝liwienie sprawdzenia przez wykonawców, a tak˝e
przez opini´ publicznà, prawid∏owoÊci post´powania o udzielenie zamówienia. Og∏oszenie to zamawiajàcy ma obowiàzek opublikowaç niezale˝nie od
zastosowanej przez niego procedury, a wi´c równie˝ po przeprowadzeniu
negocjacji z tylko jednym wykonawcà.
Dyrektywy dopuszczajà przesy∏anie og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych do
Komisji Europejskiej (odpowiedzialnej za wydawanie Dziennika Urz´dowego
UE) za pomocà Êrodków elektronicznych. Aby zach´ciç do korzystania z tej formy, skrócono w niej termin oczekiwania na publikacj´. Przy tradycyjnej metodzie
przesy∏ania formularzy og∏oszenia sà publikowane w ciàgu 12 dni od ich wys∏ania,
a przy og∏oszeniach przesy∏anych drogà elektronicznà – w ciàgu pi´ciu dni. Ponadto nowe dyrektywy przewidujà jeszcze mo˝liwoÊç wyznaczenia krótszych terminów w post´powaniu o zamówienie publiczne, je˝eli zamawiajàcy wykorzysta∏
elektroniczne Êrodki komunikacji.
Wszelkie wymagane przez dyrektywy og∏oszenia publikuje si´, za poÊrednictwem majàcego siedzib´ w Luksemburgu Urz´du Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, a konkretnie
w jego dodatku S. Zamawiajàcy sporzàdza og∏oszenie zgodnie ze wzorami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji Europejskiej Nr 1564 z 7 wrzeÊnia 2005 r.
Og∏oszenia publikowane sà przez Urzàd w terminie 12 dni od ich wys∏ania, zaÊ
w przypadku procedury przyspieszonej – w ciàgu pi´ciu dni od daty ich wys∏ania.
Data wys∏ania jest o tyle istotna, ˝e minimalne terminy sk∏adania ofert sà liczone nie od daty publikacji og∏oszenia, ale w∏aÊnie od momentu ich wys∏ania
w celu publikacji.
Zamawiajàcy majà ponadto prawo opublikowania og∏oszenia w krajowych
dziennikach urz´dowych czy te˝ w prasie, nie mo˝e to jednak nastàpiç przed datà skierowania og∏oszenia do publikacji w OJ. Ponadto w takim og∏oszeniu nie
mogà si´ znaleêç inne informacje ni˝ te, które zosta∏y opublikowane w OJ.
Og∏oszenie jest publikowane w ca∏oÊci jedynie w j´zyku, w jakim zosta∏o sporzàdzone, natomiast streszczenie og∏oszenia – we wszystkich j´zykach urz´dowych
Wspólnoty. Wszelkie koszty zwiàzane z publikacjà (w tym równie˝ t∏umaczenia)
ponosi Wspólnota.
Dodatek S do Dziennika Urz´dowego nie jest wydawany w wersji papierowej, lecz jedynie w postaci elektronicznej – w Internecie oraz na p∏ytach CD.
Tenders Electronic Daily (TED), dost´pny bezp∏atnie pod adresem
http//www.ted.europa.eu jest elektronicznà wersjà Dodatku S do Dziennika
Urz´dowego UE. Umo˝liwia on dost´p do informacji o oko∏o 1000 og∏oszeƒ
dziennie. Aktualizowany jest codziennie, ukazuje si´ we wszystkich j´zykach
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urz´dowych Wspólnoty. Dodatek S na CD-ROM ukazuje si´ dwa razy w tygodniu (wtorki i piàtki). Roczna subskrypcja kosztuje 360 euro. Ka˝dy CD-ROM
umo˝liwia dost´p do wszystkich opublikowanych og∏oszeƒ, dla których nie up∏ynà∏ jeszcze termin sk∏adania ofert.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç pod adresem: helpdesk.eurobases@
opoce.cec.be.
Niektóre informacje zwiàzane z zamówieniami w Unii Europejskiej mo˝na
znaleêç równie˝ pod adresem http://www.simap.europa.eu – jest to strona poÊwi´cona projektowi SIMAP – Systeme d’information pour les Marchés Publics. Jednym z jego elementów jest umo˝liwienie przesy∏ania og∏oszeƒ za pomocà Internetu oraz udost´pnianie wyspecjalizowanego oprogramowania do wyszukiwania
okreÊlonych og∏oszeƒ.

Procedury udzielania zamówieƒ
Wa˝nym elementem dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych sà przepisy
regulujàce procedury udzielania zamówieƒ. Dyrektywa „klasyczna” jako zasad´
przyjmuje udzielanie zamówieƒ w procedurze otwartej lub ograniczonej, wyjàtkowo jedynie przewidujàc mo˝liwoÊç udzielania zamówieƒ w procedurze negocjacyjnej. W procedurze otwartej ofert´ mo˝e z∏o˝yç ka˝dy wykonawca w odpowiedzi na opublikowane og∏oszenie.
W procedurze ograniczonej oferty mogà sk∏adaç jedynie wykonawcy zaproszeni przez zamawiajàcego. Post´powanie sk∏ada si´ z dwóch odr´bnych
faz: sk∏adania przez przedsi´biorców wniosków o udzia∏ w post´powaniu i ich
kwalifikacji oraz sk∏adania ofert przez wykonawców zaproszonych przez
zamawiajàcego. Procedura negocjacyjna polega na udzieleniu zamówienia po
przeprowadzeniu negocjacji z jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców.
Dyrektywa rozró˝nia procedur´ negocjacyjnà z wczeÊniejszà publikacjà og∏oszenia oraz bez. Zarówno jedna, jak i druga jest dopuszczalna tylko w wyjàtkowych, ÊciÊle okreÊlonych przypadkach, w sposób wyczerpujàcy opisanych
w dyrektywie. Dyrektywa „klasyczna” przewiduje jeszcze mo˝liwoÊç skorzystania z aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz dialogu
konkurencyjnego.
Aukcja elektroniczna to powtarzalny proces wykorzystujàcy mechanizm
elektroniczny, umo˝liwiajàcy prezentacj´ nowych, coraz to ni˝szych cen, a tak˝e nowych wartoÊci dotyczàcych pewnych elementów oceny oferty. W przypadku procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia zamawiajàcy mogà zadecydowaç, ˝e udzielenie zamówienia zostanie
poprzedzone aukcjà elektronicznà, gdy przedmiotem zamówienia sà dostawy,
us∏ugi lub roboty budowlane, w odniesieniu do których mo˝liwe jest okreÊle– 14 –

nie specyfikacji technicznych z dostatecznà precyzjà. Z kolei przez dynamiczny system zakupów rozumie si´ elektroniczny proces dokonywania zakupów
towarów powszechnie dost´pnych na rynku, spe∏niajàcych wymagania okreÊlone przez zamawiajàcego, ograniczony w czasie i przez ca∏y okres obowiàzywania otwarty dla wszystkich przedsi´biorców, którzy spe∏niajà kryteria kwalifikacji oraz przed∏o˝yli ofert´ wst´pnà zgodnà ze specyfikacjà opracowanà
przez zamawiajàcego. Zamówienia dynamiczne najproÊciej mo˝na scharakteryzowaç jako konkurencj´ pomi´dzy wykonawcami z listy zakwalifikowanych
podmiotów przy wykorzystaniu narz´dzi elektronicznych. Innà nowoÊcià
wprowadzonà przez dyrektywy jest tzw. dialog konkurencyjny. W sytuacji,
kiedy zamawiajàcy uwa˝a, ˝e zastosowanie procedury otwartej czy te˝ ograniczonej nie pozwoli mu na udzielenie zamówienia, mo˝e skorzystaç z procedury dialogu konkurencyjnego, je˝eli:
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç Êrodków technicznych zdolnych zaspokoiç jego potrzeby lub pozwalajàcych osiàgnàç wyznaczone przez niego cele
bàdê te˝
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç prawnych i/lub finansowych ram projektu.
W takiej sytuacji zamówienie mo˝e byç udzielane wy∏àcznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (cena nie mo˝e byç jedynym kryterium). Post´powanie w ramach dialogu konkurencyjnego sk∏ada si´ z kilku faz.
Zamawiajàcy najpierw publikuje og∏oszenie, okreÊlajàc w nim swoje potrzeby
oraz wymagania, które powinny byç zdefiniowane szczegó∏owo w og∏oszeniu lub
dokumentacji przetargowej. Nast´pnie prowadzi z zakwalifikowanymi do udzia∏u
w post´powaniu wykonawcami rozmowy, których celem jest znalezienie oraz zdefiniowanie Êrodków w najwi´kszym mo˝liwie stopniu zaspokajajàcych potrzeby
zamawiajàcego. W trakcie rozmów zamawiajàcy mo˝e przedyskutowaç z uczestnikami wszystkie aspekty udzielanego zamówienia. Po zakoƒczeniu rozmów
zamawiajàcy zaprasza ich uczestników do z∏o˝enia ofert ostatecznych, opartych
na rozwiàzaniach przedstawionych i sprecyzowanych w trakcie post´powania.
Oferty ostateczne powinny zawieraç wszystkie wymagane elementy, niezb´dne
dla wykonania zamówienia.

Terminy sk∏adania ofert
Jednym z elementów procedur, które powinny byç jednolite dla wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich UE, sà wymagane przez dyrektywy minimalne terminy
sk∏adania ofert czy te˝ wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia. OczywiÊcie ka˝de z paƒstw cz∏onkowskich UE mo˝e
przewidzieç d∏u˝sze minimalne terminy, niedopuszczalne jest jednak wyznaczanie terminów krótszych.
Terminy sk∏adania ofert (wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu) w dyrektywie „klasycznej” przedstawiajà si´ nast´pujàco:
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Procedura

Czego dotyczy

Termin (w dniach)

Otwarta

a) Sk∏adanie ofert – termin
zasadniczy
b) Skrócony po wczeÊniejszym
opublikowaniu og∏oszenia
wst´pnego
c) Skrócony o 7 dni
– og∏oszenie przekazano
elektronicznie
d) Skrócony o 5 dni – pe∏ny
dost´p do elektronicznej
postaci dokumentacji
przetargowej
a) Sk∏adanie wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u
– termin zasadniczy
b) Skrócony o 7 dni, gdy
og∏oszenie przekazano
elektronicznie
c) Sk∏adanie ofert
d) Skrócony, gdy opublikowano og∏oszenie wst´pne
e) Skrócony o 5 dni, gdy jest
pe∏ny dost´p do dokumentacji
przetargowej w wersji
elektronicznej
a) Sk∏adanie wniosków
o dopuszczenie – termin
zasadniczy
b) Sk∏adanie ofert – termin
zasadniczy
a) Sk∏adanie wniosków
– termin zasadniczy
b) Skrócony o 7 dni,
gdy og∏oszenie przes∏ano
elektronicznie
Sk∏adanie wniosków

52

Ograniczona

Ograniczona
przyspieszona

Dialog
konkurencyjny

Procedura negocjacyjna z publikacjà
og∏oszenia

Procedura negocja- Sk∏adanie wniosków
cyjna przyspieszona
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36, ale w ˝adnym wypadku
nie mniej ni˝ 22 dni
45 lub 29 (gdy opublikowano
og∏oszenie wst´pne)
47 lub 40 (po∏àczone
redukcje: 7 + 5)

37

30

40
36, ale w ˝adnym przypadku
nie mniej ni˝ 22
35

15

10
37
30

37

15

Kwalifikacja do udzia∏u w post´powaniu oraz udzielenie zamówienia
Dyrektywy dotyczàce zamówieƒ publicznych przywiàzujà ogromnà wag´ do
prawid∏owej kwalifikacji (selekcji) uczestników post´powania o zamówienia publiczne. Zgodnie z postanowieniami dyrektyw rozró˝nia si´ sprawdzenie zdolnoÊci wykonawcy do wykonania danego rodzaju zamówienia (jest to tzw. kwalifikacja) oraz wybór najkorzystniejszej oferty (udzielenie zamówienia). Kwalifikacja
to ocena wykonawców (podmiotowa). W ka˝dej z dyrektyw znajduje si´ odr´bny
rozdzia∏ poÊwi´cony kryteriom kwalifikacji wykonawców do udzia∏u w post´powaniu, w tym m.in. przes∏ankom do wykluczenia z udzia∏u w post´powaniu, dokumentom, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od dostawcy lub wykonawcy w celu
wykazania jego wiarygodnoÊci, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz wiedzy
i mo˝liwoÊci technicznych.
Dyrektywa przewiduje obligatoryjne oraz fakultatywne przes∏anki wykluczenia z udzia∏u w post´powaniu.
Zamawiajàcy jest obowiàzany wykluczyç z udzia∏u w post´powaniu ka˝dego
kandydata lub oferenta, który zosta∏ prawomocnie skazany przez sàd za nast´pujàce przest´pstwa:
•
•
•
•

udzia∏ w organizacji przest´pczej11,
przest´pstwo korupcji12,
przest´pstwo oszustwa13,
„pranie brudnych pieni´dzy”14.
Mo˝na natomiast wykluczyç wykonawc´ (wykluczenie fakultatywne), który:

a) jest w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, jego dzia∏alnoÊç jest obj´ta zarzàdem sàdowym, zawar∏ umow´ z wierzycielami, zawiesi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà albo
znajduje si´ w analogicznej sytuacji wynikajàcej z podobnej procedury przewidzianej prawem krajowym;
b) jest przedmiotem post´powania o og∏oszenie upad∏oÊci, o wydanie nakazu
przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarzàdu sàdowego, post´powania
uk∏adowego z wierzycielami lub innego podobnego post´powania przewidzianego prawem krajowym;
c) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià zawodowà;
d) jest winny powa˝nego wykroczenia zawodowego, które mo˝e byç w jakikolwiek sposób udowodnione przez zamawiajàcych;

11
12
13
14

Zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 wspólnego dzia∏ania Rady 98/773/JAI.
Zdefiniowanej w art. 3 aktu Rady z 26 maja 1997 r. i art. 3 ust. 1 wspólnego dzia∏ania Rady 98/742.
W rozumieniu art. 1 konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.
Zdefiniowane w art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu „prania brudnych pieni´dzy”.
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e) zalega z uiszczaniem sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne wymaganych przez
przepisy prawa kraju, w którym ma siedzib´ lub kraju zamawiajàcego;
f) nie wywiàzuje si´ z obowiàzku p∏atnoÊci podatków wymaganych przez przepisy prawa kraju zamawiajàcego oraz
g) jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia lub niedostarczenia
informacji wymaganych zgodnie z przepisami.
W przypadku kiedy zamawiajàcy wymaga dowodu, ˝e wykonawca nie znajduje
si´ w którejÊ z wy˝ej wymienionych sytuacji, obowiàzany jest przyjàç jako dowód:
• w sytuacjach wskazanych w pkt a), b) lub c) – wyciàg z rejestru sàdowego,
a w przypadku jego braku równowa˝ny dokument wskazujàcy, ˝e nie zachodzi
˝adna z tych przes∏anek, wystawiony przez w∏aÊciwy organ sàdowy lub administracyjny w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa dany podmiot;
• w przypadkach wskazanych w pkt e) lub f) – zaÊwiadczenie wydane przez
w∏aÊciwe w∏adze danego paƒstwa cz∏onkowskiego.
Je˝eli wy˝ej wymieniony dokument lub zaÊwiadczenie nie jest wydawane
w danym kraju, mo˝na je zastàpiç oÊwiadczeniem z∏o˝onym pod przysi´gà przed
organem sàdowym, administracyjnym, notariuszem albo organem w∏aÊciwej organizacji zawodowej lub gospodarczej z kraju pochodzenia lub kraju, z którego
przybywa dany podmiot.
JeÊli do wykonania danej us∏ugi kandydaci lub oferenci ubiegajàcy si´
o udzielenie zamówienia muszà posiadaç okreÊlony certyfikat albo byç cz∏onkiem
okreÊlonej organizacji w paƒstwie cz∏onkowskim UE, z którego pochodzà, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç dowodu tych uprawnieƒ lub cz∏onkostwa. Zamawiajàcy mo˝e
wezwaç uczestników post´powania do wykazania, ˝e sà wpisani, zgodnie z przepisami kraju, w którym dzia∏ajà, do jednego z rejestrów zawodowych lub gospodarczych wymienionych w dyrektywie, wzgl´dnie do przedstawienia przewidzianego
tam certyfikatu lub zaÊwiadczenia o z∏o˝onej przysi´dze. Stosowny przepis dyrektywy zawiera wykaz zawodowych lub gospodarczych rejestrów z poszczególnych
paƒstw cz∏onkowskich, z których zamawiajàcy jest obowiàzany uwzgl´dniç
wyciàgi. Przyk∏adowo, w Belgii jest to „Registre du commerce – Handelsregister”
oraz „Ordres professionnels – Beroepsorden”, w Niemczech: „Handelsregister”,
„Handwerksrolle” oraz „Vereinsregister”, w Hiszpanii: „Registro Central
de Empresas Consultoras de Servicios del Ministerio de Economia i Hacienda”,
we Francji: „Registre du commerce” oraz „Répertoir des métiers”, w Polsce zaÊ
„Krajowy Rejestr Sàdowy”.
Wy˝ej wymienione dokumenty czy te˝ zaÊwiadczenia s∏u˝à do potwierdzenia
tzw. wiarygodnoÊci oferenta. Oprócz tego dyrektywy zawierajà wykaz dopuszczalnych dokumentów i zaÊwiadczeƒ na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej uczestników post´powania. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç jednego lub wi´kszej liczby dokumentów spoÊród wymienionych w dyrektywie. Katalog tych dokumentów nie jest zamkni´ty, to znaczy ˝e zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç tak˝e innych

– 18 –

dokumentów ni˝ wymienione w dyrektywie15. Obowiàzany jest jednak poinformowaç o tym, jakich dokumentów za˝àda w og∏oszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert. Je˝eli z jakiegokolwiek usprawiedliwionego powodu wykonawca nie móg∏ dostarczyç dokumentów, których ˝àda zamawiajàcy, mo˝e udowodniç swà zdolnoÊç ekonomicznà i finansowà za pomocà ka˝dego innego dokumentu, który zamawiajàcy uzna za odpowiedni.
Dyrektywa wymienia równie˝ dokumenty na potwierdzenie fachowoÊci,
sprawnoÊci, doÊwiadczenia i rzetelnoÊci wykonawców (jest to katalog zamkni´ty).
Podobnie jak w przypadku dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w og∏oszeniu lub w zaproszeniu do sk∏adania ofert, które z nich nale˝y przedstawiç.
Zgodnie z dyrektywami zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´ do wykonawcy o uzupe∏nienie przed∏o˝onych zaÊwiadczeƒ i dokumentów lub o ich wyjaÊnienie.
Zamówienia powinny byç udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów,
które zapewniajà zgodnoÊç z zasadami przejrzystoÊci, niedyskryminacji i równego
traktowania oraz ˝e oferty b´dà oceniane w warunkach rzeczywistej konkurencji.
Zgodnie z postanowieniami dyrektyw kryteriami udzielenia zamówienia (wyboru
oferty najkorzystniejszej) mogà byç wy∏àcznie:
• najni˝sza cena lub
• oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.
W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zamawiajàcy
bierze pod uwag´, oprócz ceny, ró˝ne elementy dotyczàce przedmiotu zamówienia, wymienione jedynie przyk∏adowo przez dyrektywy, m.in. jakoÊç technicznà,
serwis po sprzeda˝y, funkcjonalnoÊç, estetyk´, termin wykonania lub dostawy,
wp∏yw na Êrodowisko naturalne itp.
W celu zapewniania równego traktowania wykonawców kryteria udzielenia zamówienia powinny byç tak sformu∏owane, aby umo˝liwiaç porównanie i obiektywnà ocen´ ofert.

Procedury i Êrodki odwo∏awcze
Bardzo wa˝nym elementem re˝imu dotyczàcego zamówieƒ publicznych w UE
sà Êrodki odwo∏awcze przys∏ugujàce wykonawcom uwa˝ajàcym, ˝e zostali pokrzywdzeni przez zamawiajàcego, który podjà∏ decyzj´ z naruszeniem prawa.
Ârodkom odwo∏awczym (procedurom odwo∏awczym) poÊwi´cone sà dwie dyrektywy: dyrektywa Rady 89/665, która dotyczy zamówieƒ publicznych tzw. sektora
klasycznego oraz dyrektywa Rady 92/13, która dotyczy zamówieƒ sektorowych.
Wspólnà cechà tych dyrektyw jest to, ˝e przewidujà one pewne minimalne wa-

15

Orzeczenie ETS z 9 czerwca 1987 r. w sprawach C-27-29/86 „CEI i Bellini” (ECR 1987, str. 3347).
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runki dotyczàce mo˝liwoÊci odwo∏ywania si´ przez wykonawców od decyzji zamawiajàcych, jakie muszà spe∏niaç odpowiednie procedury okreÊlone w porzàdkach
prawnych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE. Szczegó∏y dotyczàce sposobu organizacji systemu odwo∏awczego sà regulowane samodzielnie przez
poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie Unii.
Dyrektywy odwo∏awcze wymagajà, aby w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich UE istnia∏a mo˝liwoÊç efektywnego i szybkiego rozpatrywania odwo∏aƒ od
decyzji zamawiajàcych; przedmiotem takiego odwo∏ania mo˝e byç zarzut naruszenia prawa krajowego wdra˝ajàcego prawo wspólnotowe (a prawa wspólnotowego
w sytuacji, kiedy nie dokonano implementacji lub jest ona nieprawid∏owa); Êrodki odwo∏awcze powinny przys∏ugiwaç wykonawcom niezale˝nie od ich przynale˝noÊci paƒstwowej (zakaz dyskryminacji); powinny byç one dost´pne co najmniej
tym wykonawcom, których mieli lub mogli mieç interes w uzyskaniu danego zamówienia i których interes dozna∏ lub móg∏ doznaç uszczerbku na skutek decyzji zamawiajàcego, podj´tej z naruszeniem odpowiednich przepisów. Procedury odwo∏awcze poszczególnych paƒstw powinny ponadto przewidywaç mo˝liwoÊç zawieszenia post´powania, w stosunku do którego zg∏oszono zarzuty, mo˝liwoÊç uchylenia bezprawnej decyzji zamawiajàcego, jak i przyznania odszkodowania oferentowi16. Gdy chodzi o organizacj´ systemu odwo∏awczego, to zgodnie z dyrektywami mo˝liwe sà ró˝ne rozwiàzania – w ka˝dym jednak systemie odwo∏ania powinny
byç rozpatrywane przez sàd lub inny niezale˝ny od zamawiajàcego organ, którego
cz∏onkowie majà byç powo∏ywani (odwo∏ywani) na tych samych zasadach co s´dziowie. W przypadku kiedy odwo∏anie jest rozpatrywane przez organ, który nie
jest sàdem, wykonawcom powinno przys∏ugiwaç odwo∏anie do sàdu.
Oprócz wy˝ej wymienionych elementów dyrektywa 92/13 zawiera jeszcze
dwie dodatkowe procedury, nieznane dyrektywie 89/665: atestacj´ oraz koncyliacj´. Atestacja to procedura dobrowolnego poddania si´ przez zamawiajàcego
okresowej kontroli zgodnoÊci z odpowiednimi przepisami przeprowadzanych
przez niego post´powaƒ o udzielenie zamówieƒ, wykonywana przez niezale˝nych i obiektywnych inspektorów. Koncyliacja to z kolei dobrowolne dla zamawiajàcego post´powanie pojednawcze z niezadowolonym wykonawcà, prowadzone przez niezale˝nego arbitra zaproponowanego przez Komisj´ Europejskà17.
Ró˝ne sposoby rozstrzygania sporów zwiàzanych z zamówieniami zostanà omówione poni˝ej, w rozdzia∏ach dotyczàcych udzielania zamówieƒ publicznych
w poszczególnych paƒstwach UE.

16

17

M. Lemke, „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Procedury odwo∏awcze w Êwietle dyrektyw”, UZP 1999, str. 5–6.
M. Lemke, op. cit., str. 7.
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Rozdzia∏ 3.
Informacje na temat systemu zamówieƒ publicznych
wybranych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
Oddzia∏ 1. – Austria
Austria, Republika Austrii (Österreich, Republik Österreich) jest paƒstwem po∏o˝onym w Europie Ârodkowej, federacjà dziewi´ciu landów (krajów zwiàzkowych).
Liczba ludnoÊci Austrii wynosi ok. 8 mln, a powierzchnia – ponad 83 000 km2.

Federalna ustawa o zamówieniach publicznych
Podstawowym aktem prawnym regulujàcym procedury udzielania zamówieƒ publicznych w Austrii jest federalna ustawa o zamówieniach publicznych (Bundesvergabegesetz 2006 – BVerG 2006)18. Ustawa wesz∏a w ˝ycie 1 lutego 2006 r.19 Zakres regulacji tego aktu jest doÊç szeroki – obejmuje wszystkie procedury nabywania Êwiadczeƒ w sektorze publicznym oraz u˝ytecznoÊci publicznej, w tym dotyczàce udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi, udzielania koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na us∏ugi, a tak˝e przeprowadzania konkursów. W jej zakres wchodzà równie˝ procedury odwo∏awcze od decyzji podejmowanych przez zamawiajàcych podleg∏ych w∏adzy federalnej. Natomiast organizacja systemów Êrodków ochrony prawnej od decyzji innych zamawiajàcych pozostaje domenà krajów zwiàzkowych. Ka˝dy kraj zwiàzkowy ma tutaj swoje w∏asne regulacje.
Federalna ustawa o zamówieniach publicznych sk∏ada si´ z 351 paragrafów
i jest podzielona na szeÊç cz´Êci: 1) przedmiot regulacji i definicje (§§ 1 i 2); 2) post´powanie o udzielenie zamówienia dla zamawiajàcych publicznych (§§ 3 do
162); 3) post´powanie o udzielenie zamówienia dla zamawiajàcych sektorowych
(§§ 163 do 290); 4) Êrodki ochrony prawnej (§§ 291 do 334); 5) kontrola pozapaƒstwowa i przepisy cywilnoprawne (§§ 335 do 343); 6) przepisy karne, koƒcowe
i przejÊciowe (§§ 344 do 351).

18
19

Publ. BGBl. I 2006/17 z 31 stycznia 2006 r.
Niektóre przepisy ustawy, przede wszystkim o umowach ramowych, dialogu konkurencyjnym i dynamicznym systemie zakupów, wchodzà w ˝ycie w stosunku do krajów 1 stycznia 2007 r.

– 21 –

Zakres stosowania ustawy
Wed∏ug przepisów federalnej ustawy o zamówieniach publicznych, zwanej
dalej „ustawà”, zamawiajàcy dzielà si´ na zamawiajàcych publicznych i zamawiajàcych sektorowych.
Zamawiajàcymi publicznymi sà:
1) federacja, kraje zwiàzkowe, gminy i zwiàzki gmin;
2) podmioty prawa publicznego: jednostki, które
a) zosta∏y utworzone w szczególnym celu wykonywania zadaƒ le˝àcych w interesie ogólnym, które nie majà charakteru komercyjnego i
b) majà co najmniej cz´Êciowà zdolnoÊç prawnà i
c) sà finansowane w przewa˝ajàcej cz´Êci przez federacj´, kraje zwiàzkowe,
gminy lub zwiàzki gmin lub inne podmioty prawa publicznego lub takie,
których zarzàd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, lub takie,
których organ zarzàdzajàcy, kierujàcy lub nadzorujàcy w wi´kszoÊci sk∏ada
si´ z cz∏onków, którzy zostali powo∏ani przez federacj´, kraje zwiàzkowe,
gminy lub zwiàzki gmin lub inne podmioty prawa publicznego;
3) stowarzyszenia, sk∏adajàce si´ z jednego lub kilku zamawiajàcych w rozumieniu pkt 1) i 2);
4) podmioty subwencjonowane: inne ni˝ wymienione w pkt 1), 2) i 3) jednostki,
gdy udzielajà zamówieƒ na roboty budowlane z zakresu in˝ynierii làdowej
i wodnej wymienione w za∏àczniku I lub zamówieƒ na roboty budowlane w rozumieniu za∏àcznika II (tj. w zakresie budowy szpitali, obiektów sportowych,
rekreacyjnych i wypoczynkowych, budynków szkolnych i uniwersyteckich oraz
budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych) lub na us∏ugi zwiàzane z tymi zamówieniami, je˝eli zamówienia te sà bezpoÊrednio subwencjonowane w ponad 50%;
5) koncesjonariusze: jednostki, którym zosta∏a udzielona koncesja na roboty budowlane przy udzielaniu zamówieƒ na roboty budowlane majà obowiàzek stosowaç specyficzne przepisy ustawy;
6) prywatne jednostki, którym przyznano szczególne lub wy∏àczne prawo Êwiadczenia us∏ug publicznych – przy udzielaniu zamówieƒ na dostawy muszà przestrzegaç zakazu niedyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà.
Z kolei zamawiajàcy sektorowi to podmioty dzia∏ajàce w nast´pujàcych
sektorach:
• energetyki,
• gospodarki wodnej,
• transportu,
• us∏ug pocztowych,
• wydobywczym
w zakresie, w jakim udzielajà zamówieƒ zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià.
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Austriacki system zamówieƒ publicznych jest zdecentralizowany. Poszczególne podmioty zobowiàzane do stosowania ustawy mogà wi´c samodzielnie dokonywaç zakupów. Tylko niektóre rodzaje zamówieƒ udzielanych przez jednostki federalne podlegajà scentralizowaniu. Na mocy ustawy o utworzeniu spó∏ki ds. zaopatrzenia Federacji20 powo∏ano do ˝ycia centralnà jednostk´ zamawiajàcà, dzia∏ajàcà w formie spó∏ki z o.o. ze 100-procentowym udzia∏em paƒstwa pod firmà
„Bundesbeschaffung GmbH” (BBG). Przedmiotem przedsi´biorstwa spó∏ki jest
przej´cie zadaƒ w obszarze zaopatrzenia Federacji w celu optymalizacji warunków zakupów poprzez agregacj´ zapotrzebowania, przy zastosowaniu kryteriów
ekonomicznych i jakoÊciowych. Jednostki federalne zosta∏y zobowiàzane do zakupu okreÊlonych grup towarów i us∏ug w oparciu o umowy ramowe zawierane
przez BBG w imieniu Republiki Austrii. Poza szczególnymi przypadkami jednostki te nie mogà samodzielnie zaopatrywaç si´ we wskazane rodzaje dóbr. Do wspomnianego systemu zakupów centralnych mogà przystàpiç dobrowolnie inni zamawiajàcy publiczni, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wynikajàcych z treÊci umów
ramowych oraz przyj´tego parytetu zamówieƒ zastrze˝onych dla jednostek federacji (m.in. 80%). Równolegle BBG oferuje wszystkim zamawiajàcym mo˝liwoÊç
dokonywania zakupów na podstawie zawartych przez nià umów na zasadach
komercyjnych, za stosownà op∏atà liczonà od wartoÊci wolumenu (0,5–1%).
Patrzàc od strony przedmiotowej, ustaw´ stosuje si´ do udzielania zamówieƒ
publicznych, a wi´c zawierania umów odp∏atnych, których przedmiotem sà roboty budowlane, dostawy i us∏ugi. Poj´cia robót budowlanych, dostaw i us∏ug zosta∏y identycznie zdefiniowane jak w dyrektywach (patrz rozdzia∏ 1.). Ustawa reguluje równie˝ procedury udzielania koncesji na roboty budowlane. Jest to umowa,
której przedmiot tym ró˝ni si´ od zamówienia na roboty budowlane, ˝e Êwiadczeniem wzajemnym za roboty budowlane jest wy∏àcznie prawo do korzystania
z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zap∏atà. Ustawa wskazuje równie˝ zasady udzielania koncesji na us∏ugi. Poj´cie to oznacza umow´ tego samego rodzaju co zamówienie publiczne na us∏ugi, z wyjàtkiem faktu, ˝e Êwiadczeniem wzajemnym za wykonanie us∏ugi jest wy∏àcznie prawo do korzystania
z takiej us∏ugi albo takie prawo wraz z zap∏atà.

Wy∏àczenia spod ustawy
Katalog wy∏àczeƒ (umów, do których nie stosuje si´ przepisów ustawy) jest szerszy ni˝ w dyrektywach, bowiem uwzgl´dnia równie˝ dorobek orzecznictwa ETS.
I tak, spod dzia∏ania ustawy wy∏àczone sà nast´pujàce rodzaje zamówieƒ:
• uznane na podstawie federalnych lub krajowych przepisów za tajne albo wymagajàce szczególnych Êrodków bezpieczeƒstwa;
• zamówienia b´dàce w kompetencji Federalnego Ministerstwa Obrony, do których ma zastosowanie art. 296 TWE;
20

W skrócie: BB-GmbH-Gesetz; publikacja BGBl. I 39/2001.
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• zamówienia udzielane zgodnie z procedurà okreÊlonà w odr´bnej umowie
mi´dzynarodowej (dotyczy instytucji mi´dzynarodowych lub zamówieƒ zwiàzanych ze stacjonowaniem wojsk obcych);
• dotyczàce us∏ug Êwiadczonych na podstawie praw wy∏àcznych;
• powierzone do wykonania jednostce, nad którà zamawiajàcy publiczny sprawuje kontrol´ jak nad w∏asnymi s∏u˝bami i która zasadniczo wykonuje swojà
dzia∏alnoÊç na rzecz zamawiajàcych publicznych, którzy majà w niej udzia∏y
lub z których si´ ona sk∏ada (tzw. zamówienia in house);
• dotyczàce nabycia lub najmu praw do ziemi lub istniejàcych budynków lub innych nieruchomoÊci;
• dotyczàce nabywania lub produkcji programów radiowych i telewizyjnych, jak
równie˝ emisji;
• dotyczàce us∏ug arbitra˝owych i koncyliacyjnych;
• dotyczàce us∏ug finansowych zwiàzanych z emisjà, kupnem lub zbyciem praw
do papierów wartoÊciowych, jak równie˝ us∏ugi banku centralnego oraz umowy dotyczàce instrumentów polityki kredytowej;
• dotyczàce niektórych us∏ug naukowo-badawczych;
• zakup towarów, us∏ug lub robót budowlanych od centralnego zamawiajàcego;
• dotyczàce niektórych us∏ug telekomunikacyjnych;
• zamówienia na dodatkowe roboty budowlane, nieprzewidziane w koncesji na roboty budowlane, udzielane przez zamawiajàcego publicznego koncesjonariuszowi.

Zasady udzielania zamówieƒ publicznych
Ustawa zawiera bardzo rozbudowany katalog zasad udzielania zamówieƒ.
Obejmuje on:
• zasad´ poszanowania swobód wspólnotowych (tj. swobody przep∏ywu towarów, osób, kapita∏u i us∏ug);
• zasad´ niedyskryminacji (art. 12 TWE);
• zasad´ wolnej i uczciwej konkurencji;
• zasad´ równego traktowania;
• zasad´ udzielania zamówieƒ uprawnionym (befugt), posiadajàcym odpowiedni
potencja∏ (leistungsfächig) oraz wiarygodnym (zuverlässig) wykonawcom;
zasad´
udzielania zamówienia po stosownej cenie (angemessen Preis), tzn.
•
cenie niezani˝onej;
• zakaz wszczynania post´powania wy∏àcznie w celu rozpoznania rynku;
• zasad´ udzielania „zielonych zamówieƒ”;
• zasad´ uwzgl´dniania „socjalnych aspektów” zamówieƒ publicznych.

Progi stosowania przepisów
Podmioty subwencjonowane, koncesjonariusze oraz zamawiajàcy sektorowi
sà zobowiàzani stosowaç ustaw´ do zamówieƒ, których wartoÊç przekracza
okreÊlone progi. Natomiast wszyscy pozostali zamawiajàcy (np. organy cen– 24 –

tralne, kraje zwiàzkowe, gminy) stosujà ustaw´ do zamówieƒ bez wzgl´du na ich
wartoÊç. Zró˝nicowany jest tylko zakres stosowania przepisów w zale˝noÊci od
tego, czy wartoÊç zamówienia przekracza okreÊlone progi (tzw. zamówienia
pod- i ponadprogowe).
Ustawa, w Êlad za dyrektywami, przewiduje nast´pujàce progi:
• zamówienia publiczne na dostawy:
° podmioty zamawiajàce szczebla centralnego wymienione w za∏àczniku
V do ustawy: 137 000 euro,
° pozostali zamawiajàcy publiczni: 211 000 euro,
° zamawiajàcy sektorowi: 422 000 euro;
• zamówienia publiczne i koncesje na roboty budowlane: 5 278 000 euro;
• zamówienia publiczne na us∏ugi oraz konkursy:
° centralni zamawiajàcy wymienieni w za∏àczniku V do ustawy: 137 000 euro,
° zamawiajàcy publiczni: 211 000 euro,
° zamawiajàcy sektorowi: 422 000 euro.
Zamówienia nieprzekraczajàce ww. progów nie sà obj´te zakresem unijnych
dyrektyw. Wykorzystujàc wi´c brak regulacji europejskich, ustawodawca austriacki przewidzia∏ dla zamawiajàcych publicznych uproszczone tryby udzielania
najmniejszych zamówieƒ. Majà one zapewniç w∏aÊciwà relacj´ kosztów post´powania do wartoÊci zamówienia. Tryby te mo˝na swobodnie stosowaç tylko poni˝ej
nast´pujàcych subprogów:
• zamówienia publiczne na dostawy i us∏ugi:
° zamówienie bezpoÊrednie: do 40 000 euro,
° procedura negocjacyjna bez og∏oszenia: do 60 000 euro,
° procedura ograniczona bez og∏oszenia: do 80 000 euro;
zamówienia
publiczne na roboty budowlane:
•
° zamówienie bezpoÊrednie: do 40 000 euro,
° procedura negocjacyjna bez og∏oszenia: do 120 000 euro,
° procedura ograniczona bez og∏oszenia: do 350 000 euro.
Wszystkie progi oraz subprogi sà okreÊlone bez podatku obrotowego (USt.).

Procedury udzielania zamówieƒ
Dla zamówieƒ ponadprogowych ustawa przewiduje nast´pujàce tryby udzielania zamówieƒ publicznych:
• procedura otwarta (offenes Verfahren),
• procedura ograniczona z uprzednim og∏oszeniem (nicht offenes Verfahren mit
vorheriger Bekanntmachung),
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• procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem (Verhandlungsverfahren mit
vorheriger Bekanntmachung),
procedura
negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia (Verhandlungsverfahren
•
ohne vorherige Bekanntmachung),
• umowa ramowa (Rahmenvereinbarung),
• dynamiczny system zakupów (Dynamisches Bechaffungssytem),
• dialog konkurencyjny (Wettbewerblicher Dialog),
• konkurs (Wettbewerb).
Natomiast zamówienia podprogowego mogà byç udzielane dodatkowo
(oprócz ww. procedur) w trybie:
• procedury ograniczonej bez uprzedniego og∏oszenia (nicht offenes Verfahren
ohne vorherige Bekanntmachung),
• zamówienia bezpoÊredniego (Direktvergabe).
Procedury ponad- i podprogowe sà, co do zasady, ujednolicone. Ró˝nià si´ jedynie sposobem publikacji og∏oszeƒ (w procedurach podprogowych og∏oszenie
unijne zast´puje si´ og∏oszeniem krajowym) oraz d∏ugoÊcià terminów sk∏adnia
wniosków o dopuszczenie udzia∏u w post´powaniu oraz ofert (w procedurach
podprogowych terminy sà krótsze).
Dla zamówieƒ ponadprogowych podstawowymi trybami sà procedura otwarta
i procedura ograniczona z og∏oszeniem. W przypadku procedury otwartej chodzi
o jednostopniowe post´powanie, w którym w drodze og∏oszenia (w obszarze ponadprogowym jest to og∏oszenie „unijne”, w obszarze podprogowym – austriackie)
wzywa si´ wykonawców do sk∏adania ofert. Z∏o˝one oferty nie podlegajà negocjacjom. Wybór najkorzystniejszej oferty nast´puje na podstawie kryteriów podanych
w og∏oszeniu lub dokumentacji przetargowej (waga kryteriów wyra˝ana jest procentowo lub wynika z ich kolejnoÊci). Natomiast procedura ograniczona z uprzednim
og∏oszeniem jest post´powaniem dwustopniowym. Najpierw w drodze publicznego
og∏oszenia unijnego/austriackiego (procedura ponad-/podprogowa) wzywa si´ zainteresowanych wykonawców do z∏o˝enia wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Po wp∏yni´ciu wniosków i ich ocenie na podstawie niedyskryminacyjnych kryteriów kwalifikacji oraz wyboru kandydatów zamawiajàcy zaprasza wczeÊniej ustalonà liczb´ odpowiednich kandydatów do z∏o˝enia ofert. Tak˝e w tym
wypadku nie prowadzi si´ negocjacji dotyczàcych z∏o˝onych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nast´puje na tych samych zasadach, co w procedurze otwartej.
Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem równie˝ jest post´powaniem dwustopniowym. W pierwszym etapie, na tych samych zasadach, co w procedurze ograniczonej z uprzednim og∏oszeniem, nast´puje wybór okreÊlonej liczby odpowiednich kandydatów. Wybranych wykonawców zaprasza si´ do z∏o˝enia
ofert, które podlegajà ocenie na podstawie podanych wczeÊniej kryteriów.
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Ró˝nica w stosunku do procedury ograniczonej z uprzednim og∏oszeniem polega
na tym, ˝e z∏o˝one oferty podlegajà negocjacjom. Zamawiajàcy ma obowiàzek negocjowaç z ka˝dym z oferentów wszystkie elementy jego oferty, w tym równie˝ cen´. Negocjacje mogà byç prowadzone w nast´pujàcych po sobie fazach, których
celem jest stopniowe zmniejszanie liczby ofert podlegajàcych dalszej ocenie.
W trakcie negocjacji kryteria oceny ofert nie mogà ulegaç zmianie, chyba ˝e co
innego wynika∏o z dokumentacji przetargowej (Ausschreibungsunterlagen), która
jest odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na
gruncie Pzp. Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem mo˝e byç wszczynana wy∏àcznie w przypadkach wskazanych w ustawie, które zasadniczo odpowiadajà przes∏ankom zastosowania trybu negocjacji z og∏oszeniem na podstawie polskiego Pzp, z tà ró˝nicà, i˝ nieograniczona mo˝liwoÊç wyboru tej procedury dotyczy zamówieƒ na roboty budowlane o wartoÊci poni˝ej 350 000 euro oraz na us∏ugi i dostawy poni˝ej 80 000 euro.
W odró˝nieniu od procedury negocjacyjnej z uprzednim og∏oszeniem procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia jest post´powaniem jednoetapowym, w którym wykonawca bezpoÊrednio kieruje zaproszenie do sk∏adania ofert
do ograniczonej liczby wykonawców. Liczb´ zaproszonych wykonawców nale˝y
okreÊliç odpowiednio do przedmiotu zamówienia. Jednak˝e, poza wyjàtkowymi
przypadkami, gdy przedmiot zamówienia mo˝e byç wykonany tylko przez jednego wykonawc´ lub w przypadku nag∏ej koniecznoÊci udzielenia zamówienia,
liczba ta nie powinna byç mniejsza od trzech. Z∏o˝one oferty podlegajà negocjacjom, w tym równie˝ w zakresie ceny. W obszarze ponadprogowym ustawa
zezwala na skorzystanie z procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia,
gdy zachodzà nast´pujàce okolicznoÊci:
• bezskutecznoÊç procedury otwartej i ograniczonej z uprzednim og∏oszeniem;
• z przyczyn technicznych, artystycznych lub zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych;
• pilne, niezawinione powody, które uniemo˝liwiajà dotrzymanie terminów
w procedurze otwartej, ograniczonej z og∏oszeniem lub negocjacyjnej z og∏oszeniem;
• dostawy, które s∏u˝à wy∏àcznie celom naukowym lub rozwojowym, nie zaÊ
zapewnieniu zysku lub pokryciu poniesionych nak∏adów;
• dodatkowe nieprzewidziane roboty budowlane, dostawy lub us∏ugi do wysokoÊci 50% zamówienia podstawowego;
• zamówienia uzupe∏niajàce na roboty budowlane, us∏ugi lub dostawy udzielane
w terminie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego;
• dostawy towarów notowanych i kupowanych na gie∏dzie;
• dostawy towarów na szczególnie korzystnych warunkach od wykonawców
zaprzestajàcych swojej dzia∏alnoÊci lub w ramach post´powania upad∏oÊciowego lub likwidacyjnego;
• zamówienie na us∏ugi jest udzielane w wyniku konkursu.
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W przypadku zamówieƒ podprogowych dochodzà dodatkowo cztery przes∏anki zastosowania tej procedury, tj. je˝eli:
• wartoÊç zamówienia na roboty budowlane nie przekracza wartoÊci 80 000 euro;
• wartoÊç zamówienia na us∏ugi lub dostawy nie przekracza wartoÊci 60 000 euro;
• gdy ze wzgl´du na szczególnie korzystne warunki, trwajàce przez bardzo
krótki czas, mo˝na nabyç towary lub us∏ugi za cen´ znacznie ni˝szà ni˝
zwyk∏e ceny rynkowe;
• w przypadku bezskutecznoÊci procedury otwartej bez uprzedniego og∏oszenia.
Umowa ramowa jest umowà pomi´dzy jednym lub kilkoma zamawiajàcymi a jednym lub kilkoma wykonawcami, która nie nak∏ada obowiàzku przyj´cia Êwiadczenia i której celem jest okreÊlenie warunków dotyczàcych zamówieƒ, które zostanà udzielone w danym okresie, w szczególnoÊci w odniesieniu do przewidywanych cen oraz, je˝eli ma to zastosowanie, przewidywanych
iloÊci. Umow´ ramowà zawiera si´ w trybie procedury otwartej, procedury
ograniczonej z uprzednim og∏oszeniem, procedury negocjacyjnej z uprzednim og∏oszeniem oraz procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia.
Umow´ zawiera si´ z jednym oferentem, który zaproponowa∏ najkorzystniejszà ofert´, lub z kilkoma oferentami, którzy zaproponowali najkorzystniejsze
oferty. Po zawarciu umowy ramowej zamawiajàcy mo˝e bàdê bezpoÊrednio
udzielaç zamówieƒ na warunkach okreÊlonych w umowie ramowej, bàdê
wzywaç wykonawc´/wykonawców do z∏o˝enia nowych ofert, w tym w drodze
aukcji elektronicznej.
Dynamiczny system zakupów jest w pe∏ni elektronicznà procedurà s∏u˝àcà do
dokonywania zakupu Êwiadczeƒ, których ogólnie spotykane na rynku cechy spe∏niajà wymagania zamawiajàcego. W dynamicznym systemie zakupów nieograniczona liczba wykonawców jest wzywana w drodze publicznego og∏oszenia do sk∏adania niewià˝àcych deklaracji wykonania Êwiadczeƒ i wszyscy odpowiedni
(tj. spe∏niajàcy wy∏àcznie kryteria kwalifikacji) wykonawcy sà dopuszczani do
udzia∏u w systemie. Niewià˝àce deklaracje wykonania Êwiadczenia sà sk∏adane
w trybie procedury otwartej i w ka˝dym czasie mogà podlegaç modyfikacji, o ile
jest ona zgodna z warunkami okreÊlonymi w dokumentacji przetargowej. W dynamicznym systemie zakupów zamówienie jest udzielane po osobnym wezwaniu
uczestników systemu do sk∏adnia ofert.
W dialogu konkurencyjnym, po wezwaniu w drodze publicznego og∏oszenia
nieograniczonej liczby wykonawców do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu, zamawiajàcy prowadzi z wybranymi kandydatami
dialog na temat wszystkich aspektów zamówienia. Celem dialogu jest znalezienie jednego lub wi´kszej liczby rozwiàzaƒ spe∏niajàcych wymagania zamawiajàcego. Dialog mo˝e byç prowadzony w kilku fazach i w ich trakcie zamawiajàcy
ma prawo redukowaç liczb´ dyskutowanych rozwiàzaƒ (a tym samym liczb´
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uczestników dialogu). Na podstawie wybranego rozwiàzania/rozwiàzaƒ zamawiajàcy wzywa wskazanych przez siebie wykonawców do z∏o˝enia ofert. Liczba
zaproszonych wykonawców musi zapewniaç konkurencj´. Z∏o˝one oferty mogà
byç precyzowane i uzupe∏niane. Wybór oferty nast´puje na podstawie kryteriów
oceny ofert podanych w og∏oszeniu, z tym ˝e kryteria te mogà byç modyfikowane w trakcie trwania procedury.
Konkursy dzielà si´ na konkursy realizacyjne (tj. prowadzone w powiàzaniu
z procedurà negocjacyjnà bez og∏oszenia w celu udzielenia zamówienia na us∏ugi) oraz na wybór idei (tj. s∏u˝àce do wyboru projektu, w szczególnoÊci z zakresu planowania przestrzennego, architektury i budownictwa, reklamy bàdê przetwarzania danych). Konkursy mogà byç prowadzone w formie konkursu otwartego, ograniczonego oraz zamkni´tego, które to formy sà mutatis mutandis
odpowiednikami procedury otwartej, ograniczonej z og∏oszeniem oraz negocjacyjnej bez og∏oszenia.
Jak wspomniano, w obszarze podprogowym dochodzà dodatkowo dwa tryby
udzielenia zamówieƒ. Pierwszy z nich to procedura ograniczona bez uprzedniego og∏oszenia, która mo˝e byç stosowana do zamówieƒ na roboty budowlane
o wartoÊci poni˝ej 120 000 euro oraz na us∏ugi i dostawy poni˝ej 80 000 euro.
Procedura ta przebiega w podobny sposób, co procedura negocjacyjna bez
uprzedniego og∏oszenia, z tà jednak ró˝nicà, ˝e z∏o˝one oferty nie podlegajà negocjacjom. Drugi z trybów to zamówienie bezpoÊrednie, które polega na ca∏kowicie odformalizowanym i bezpoÊrednim udzieleniu zamówienia wybranemu
wykonawcy. Udzielajàc zamówienia bezpoÊredniego, zamawiajàcy jest zwiàzany
wy∏àcznie przepisami dotyczàcymi szacowania wartoÊci zamówienia oraz podstawowymi zasadami udzielania zamówieƒ publicznych. Tryb ten stosuje si´ do
zamówieƒ, których wartoÊç nie przekracza 40 000 euro lub zamówieƒ wspó∏finansowanych ze Êrodków UE, których wartoÊç nie przekracza progów okreÊlonych w dyrektywach unijnych.
Osobne miejsce obok trybów udzielenia zamówienia zajmuje aukcja elektroniczna (Eletronische Auktion). Aukcja elektroniczna jest interaktywnà procedurà s∏u˝àcà do wy∏onienia za pomocà elektronicznego urzàdzenia oferty,
której b´dzie udzielone przybicie, w której, po pierwszej pe∏nej ocenie ofert,
wykonawcy proponujà nowe ceny lub nowe wartoÊci dotyczàce niektórych
elementów ofert i która umo˝liwia automatycznà klasyfikacj´ tych ofert.
Wyró˝nia si´ zwyk∏à aukcj´ elektronicznà, w której przybicia udziela si´ najtaƒszej ofercie, oraz pozosta∏e aukcje, w których przybicia udziela si´ ofercie
najkorzystniejszej ekonomicznie. Aukcje elektroniczne mo˝na przeprowadzaç
po zakoƒczeniu procedury otwartej, procedury ograniczonej z uprzednim
og∏oszeniem, procedury negocjacyjnej z uprzednim og∏oszeniem lub procedury udzielenia zamówienia na podstawie umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów.
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Warto równie˝ zwróciç uwag´ na podzia∏ us∏ug na priorytetowe (wymienione
w za∏àczniku III do ustawy) i niepriorytetowe (za∏àcznik IV). Podzia∏ ten dok∏adnie odpowiada takiemu samemu podzia∏owi na gruncie dyrektyw. Do udzielania
zamówieƒ na us∏ugi niepriorytetowe majà zastosowanie tylko niektóre przepisy
ustawy. Sà to, obok wyp∏ywajàcych z prawa wspólnotowego podstawowych swobód i zasad (zakaz dyskryminacji, zasada przejrzystoÊci i równego traktowania),
przepisy dotyczàce specyfikacji technicznych (opisu przedmiotu zamówienia),
publikacji og∏oszenia o udzielonym zamówieniu, jak te˝ nakaz prowadzenia
post´powania z udzia∏em wi´kszej liczby wykonawców. Podobnie jak w innych
procedurach decyzja o udzieleniu przybicia, wzgl´dnie o uniewa˝nieniu post´powania, musi byç podawana do wiadomoÊci przed zawarciem umowy. Mimo tych
ograniczeƒ zamawiajàcy mo˝e swobodnie okreÊliç procedur´ udzielenia zamówienia, o ile tylko zapewni przejrzystoÊç post´powania.

Og∏oszenia o zamówieniach
Wszystkie og∏oszenia o zamówieniach publicznych powy˝ej progów unijnych
z Austrii sà obowiàzkowo publikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Dla zainteresowanych wykonawców og∏oszenia te sà ∏atwo dost´pne
w internetowej bazie danych TED.
Podobnie jak w przypadku innych krajów unijnych zamawiajàcy zobowiàzany
jest opublikowaç trzy ró˝ne og∏oszenia dotyczàce tego samego zamówienia:
• wst´pne og∏oszenie informacyjne,
• w∏aÊciwe og∏oszenie zapraszajàce do udzia∏u w post´powaniu w procedurze
otwartej, ograniczonej z uprzednim og∏oszeniem, negocjacyjnej z uprzednim
og∏oszeniem lub dialogu konkurencyjnym,
• og∏oszenie o wyniku post´powania (udzieleniu zamówienia).
Wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczy wszystkich zamówieƒ towarów
(us∏ug) planowanych w ciàgu najbli˝szych dwunastu miesi´cy, je˝eli ich ∏àczna
wartoÊç w ramach okreÊlonych grup (kategorii) przekracza 750 000 euro, nawet
je˝eli zamówienia udzielane b´dà w odr´bnych post´powaniach (czyli je˝eli obj´te b´dà odr´bnymi umowami). Og∏oszenie zawiera równie˝ informacje o wszystkich planowanych zamówieniach na roboty budowlane o wartoÊci co najmniej
5 278 000 euro.
Wst´pne og∏oszenie informacyjne zawiera podstawowe informacje o planowanym zamówieniu:
• dane adresowe zamawiajàcego,
• podstawowe dane o planowanych zamówieniach (rodzaj, wielkoÊç, wartoÊç
szacunkowa),
• orientacyjny planowany termin uruchomienia procedury.
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W∏aÊciwe og∏oszenie o post´powaniu formalnie rozpoczyna danà procedur´21
– jest zaproszeniem do udzia∏u w niej. W zasadzie w przypadku ka˝dego post´powania rozpoczynanego og∏oszeniem odpowiedzieç na nie mogà wszyscy zainteresowani przedsi´biorcy z terenu ca∏ej Unii (w tym oczywiÊcie z Polski), zg∏aszajàc
swojà ofert´ lub wniosek o udzia∏ w procedurze. Og∏oszenie przekazuje si´ do
publikacji w terminie 52 dni przed terminem sk∏adania ofert w przypadku procedury otwartej lub w terminie 37 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków
o udzia∏ w procedurze ograniczonej z uprzednim og∏oszeniem, negocjacyjnej
z uprzednim og∏oszeniem lub dialogu konkurencyjnym. W pewnych przypadkach
terminy te mogà ulec skróceniu.
Og∏oszenie o post´powaniu zawiera szczegó∏owe informacje o zamówieniu,
w tym m.in. dotyczàce:
iloÊci i rodzaju zamawianych towarów (us∏ug, robót budowlanych);
wymaganego terminu wykonania zamówienia;
wymaganego wadium;
dowodów wymaganych na potwierdzenie spe∏niania warunków podmiotowych
(kwalifikacji kandydatów);
• miejsca i terminu sk∏adania ofert (wniosków o dopuszczenie do post´powania);
• kryteriów, które b´dà stosowane do oceny ofert.
•
•
•
•

Nie póêniej ni˝ w 48 dni od rozstrzygni´cia zamawiajàcy musi opublikowaç
og∏oszenie o wyniku post´powania. Og∏oszenie to musi zawieraç informacje
o tym, kto wygra∏ (i jaka by∏a cena wybranej oferty), jak równie˝ o liczbie i o przedziale cenowym wszystkich z∏o˝onych ofert (najni˝sza/najwy˝sza).
Natomiast w przypadku zamówieƒ podprogowych publikuje si´ tylko og∏oszenia o post´powaniu. Sposób publikacji okreÊlajà przepisy wykonawcze wydawane
przez Kanclerza Federalnego oraz rzàdy poszczególnych krajów.

Warunki wymagane od wykonawców – kryteria kwalifikacji
Wykonawcy, którzy chcà skutecznie ubiegaç si´ o zamówienia publiczne
w Austrii, muszà wykazaç si´ uprawnieniami, potencja∏em finansowym i technicznym oraz wiarygodnoÊcià (zdolnoÊç do wykonania zamówienia). Jako kryteria oceny zdolnoÊci do wykonania zamówienia s∏u˝à sprecyzowane przez zamawiajàcego minimalne warunki (np. okreÊlone doÊwiadczenie wykonawcy, okreÊlony wspó∏czynnik p∏ynnoÊci finansowej itp.). Spe∏nienie tych minimalnych warunków weryfikuje si´ za pomocà tzw. dowodów zdolnoÊci (Eignungsnachweise), których wykaz podaje si´ w og∏oszeniu o post´powaniu.

21

Tak samo jak np. w Irlandii; patrz str. 69 i n.
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Przepisy ustawy nie okreÊlajà terminu, w jakim nale˝y sk∏adaç „dowody zdolnoÊci”. Zazwyczaj jednak sami zamawiajàcy wskazujà ten termin w dokumentacji
przetargowej; wtedy niedochowanie tego terminu skutkuje odrzuceniem oferty.
Pami´taj: „dowody zdolnoÊci” nale˝y z∏o˝yç w terminie wskazanym
w dokumentacji przetargowej.
W przypadku wykonawców pochodzàcych z Polski dowodem posiadania
uprawnieƒ do wykonania zamówienia, zgodnie z Za∏àcznikiem VII do ustawy,
jest odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego. Gdy przedmiotem zamówienia sà
us∏ugi, do wykonywania których konieczne jest posiadanie szczególnych uprawnieƒ (np. projektowych), wykonawca musi liczyç si´ z tym, ˝e zamawiajàcy za˝àda od niego dokumentu potwierdzajàcego przynale˝noÊç do stosownej organizacji zawodowej kraju pochodzenia.
Natomiast jako dowód potencja∏u finansowego mo˝e s∏u˝yç:
zaÊwiadczenie z banku;
dowód obowiàzkowego ubezpieczenia zawodowego;
za∏àczenie sprawozdania finansowego lub wyciàgu ze sprawozdania finansowego;
oÊwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoÊci podwykonawców wzgl´dem zamawiajàcego, je˝eli wykonawca powo∏uje si´ na potencja∏ finansowy podwykonawców;
• informacja o wysokoÊci obrotów za okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy ostatnie lata,
chyba, ˝e okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy.

•
•
•
•

Dalej, jako dowodów potencja∏u technicznego, ˝àda si´ w szczególnoÊci:
• dowodów wykszta∏cenia i zaÊwiadczeƒ o uprawnieniach zawodowych wykonawcy lub osób pe∏niàcych funkcje kierownicze (dla robót budowlanych i us∏ug);
• informacji o sprz´cie (dla robót budowlanych), o przeci´tnym zatrudnieniu
oraz liczebnoÊci personelu kierowniczego (dla robót budowlanych i us∏ug);
• wykazu wykonanych zamówieƒ wraz z referencjami.
Referencje muszà zawieraç: nazw´ i siedzib´ zamawiajàcego, jak równie˝ nazwisko osoby, która mo˝e udzieliç informacji, wartoÊç zamówienia, czas i miejsce
realizacji oraz informacj´, czy zamówienie zosta∏o wykonane w sposób nale˝yty.
Uwaga: ustawa przyznaje wykonawcom prawo powo∏ania si´ na potencja∏
finansowy i techniczny podwykonawców.
Wykonawca musi udowodniç swojà ogólnà wiarygodnoÊç zawodowà, a zatem
wykazaç, ˝e: nie toczy si´ wobec niego post´powania upad∏oÊciowe; nie znajduje
si´ likwidacji; ani on, ani cz∏onkowie jego organu zarzàdzajàcego nie zostali
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skazani prawomocnym wyrokiem, który podwa˝a∏by ich wiarygodnoÊç zawodowà;
nie zalega z p∏aceniem podatków lub op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne. W przypadku polskich wykonawców stosowanymi dowodami b´dà: odpis
z KRS, zaÊwiadczenia z KRK dla podmiotów zbiorowych i dla cz∏onków organu
zarzàdzajàcego, aktualne (ostatnie) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego polskiego urz´du
skarbowego oraz z w∏aÊciwego oddzia∏u ZUS.
Niezale˝nie od tego zamawiajàcy jest obowiàzany oceniç tzw. szczególnà wiarygodnoÊç zawodowà. W tym celu samodzielnie wyst´puje do centralnej ewidencji administracyjno-karnej Federalnego Ministerstwa Finansów o informacj´
o naruszeniach ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
Uwaga: wszystkie „dowody zdolnoÊci” mo˝na sk∏adaç w formie orygina∏u,
kopii lub elektronicznie
W Austrii istnieje system kwalifikacji wykonawców „Auftragnehmerkataster
Österreich” (Austriacki Kataster Wykonawców), w skrócie ANKÖ. Umo˝liwia on
wykonawcom zamieszczanie i udost´pnianie on-line zamawiajàcym „dowodów
zdolnoÊci”, co zwalania z koniecznoÊci sk∏adania ich w ka˝dym post´powaniu.
System ten jest otwarty równie˝ dla wykonawców zagranicznych. Warto skorzystaç z mo˝liwoÊci zarejestrowania si´ w tym systemie, poniewa˝ uwiarygodnia to
wykonawc´ w oczach zamawiajàcego.

Praktyczne wskazówki dotyczàce przygotowania oferty
Zgodnie z ustawà oferta musi zawieraç co najmniej nast´pujàce elementy:
• nazw´ (firm´, nazw´ przedsi´biorstwa) i siedzib´ wykonawcy; w przypadku konsorcjów wymaga si´ wskazania przedstawiciela upowa˝nionego do reprezentowania ich w post´powaniu oraz zawarcia umowy z informacjà o jego adresie; wreszcie adres e-mailowy jednostki uprawnionej do odbioru poczty elektronicznej;
• informacj´ o podwykonawcach, na których potencja∏ powo∏uje si´ oferent,
wraz z za∏àczeniem wymaganych poÊwiadczeƒ i dowodu, ˝e oferent ma zapewnione dysponowanie tym potencja∏em; wskazanie istotnych cz´Êci zamówienia,
których wykonanie oferent zamierza powierzyç podwykonawcom, a je˝eli ˝àda
tego zamawiajàcy – wszystkich cz´Êci zamówienia; nale˝y wymieniç wszystkich
podwykonawców;
• dowód wniesienia wadium;
• ceny w rozbiciu na wszystkie wymagane elementy wraz z koniecznymi wyjaÊnieniami; w kosztorysie lub kosztorysie uproszczonym ceny nale˝y wpisaç we w∏aÊciwe pozycje; je˝eli w pozycji nie ma ceny oferta b´dzie podlega∏a wyjaÊnieniu;
• w przypadku cen zmiennych informacje o sposobie przeliczenia ceny;
• pozosta∏e wyjaÊnienia konieczne lub po˝àdane w procesie oceny oferty;
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• spis za∏àczników do oferty, „dowodów zdolnoÊci” oraz pozosta∏ych za∏àczników, które zosta∏y z∏o˝one osobno (próbki, wzory itp.);
• sk∏adane wraz z ofertà rozwiàzania lub oferty wariantowe;
• dat´ i podpis upowa˝nionej osoby.
Przygotowujàc ofert´, nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek:
I. Przygotowanie oferty pod wzgl´dem formalnym
• Je˝eli ofert´ podpisuje pe∏nomocnik, do oferty nale˝y do∏àczyç pe∏nomocnictwo; jego brak skutkuje odrzuceniem oferty.
• Nale˝y zwróciç uwag´, czy zamawiajàcy nie wymaga podpisania oferty przez
osob´ uwidocznionà w KRS (zarzàd, prokurenci); je˝eli jednak ofert´ podpisze pe∏nomocnik, to wada ta nie skutkuje odrzuceniem oferty.
• W ofercie wykonawca musi oÊwiadczyç, ˝e: zna warunki przetargu; posiada
wymagane uprawnienia; wykona zamówienie na ˝àdanych warunkach i za podanà przez siebie cen´; jest zwiàzany z∏o˝onà ofertà do up∏ywu terminu przybicia (Zuschlagsfrist).
• Do oferty nale˝y do∏àczyç spis treÊci; jego brak nie skutkuje jednak odrzuceniem oferty.
• Do oferty nale˝y bezwzgl´dnie do∏àczyç dowód wniesienia wadium; jego brak
skutkuje odrzuceniem oferty.
• Wszystkie z∏o˝one wraz z ofertà za∏àczniki muszà byç wyraênie oznaczone jako cz´Êci oferty; brak ten skutkuje odrzuceniem oferty.
• Ofert´ sk∏ada si´ w kopercie lub elektronicznie, podpisanà kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kopert´ nale˝y oznaczyç zgodnie z formu∏à okreÊlonà przez zamawiajàcego, a w razie jej braku – opisem wskazujàcym na jej
zawartoÊç z zachowaniem anonimowoÊci.
II. Przygotowanie oferty pod wzgl´dem merytorycznym
• Oferta musi odpowiadaç wymaganiom ustawy oraz dokumentacji przetargowej; wykonawca nie mo˝e modyfikowaç ani uzupe∏niaç treÊci dokumentacji
przetargowej, nawet je˝eli ta zawiera b∏´dy. W szczególnoÊci wykonawca nie
mo˝e narzucaç zamawiajàcemu w∏asnych warunków umowy.
• Ca∏a oferta, ∏àcznie ze wszystkimi za∏àcznikami (np. certyfikatami jakoÊci), musi
byç – o ile co innego nie wynika z dokumentacji przetargowej – sporzàdzona
w j´zyku niemieckim, a podane w niej ceny – wyra˝one w euro. Zaleca si´, by
wszystkie sk∏adane dokumenty w j´zyku obcym by∏y przet∏umaczone na j´zyk
niemiecki przez t∏umacza przysi´g∏ego; to samo dotyczy sformu∏owaƒ technicznych (np. stosowanych w bran˝y IT) lub oznaczeƒ bàdê skrótów handlowych.
• Je˝eli wykonawca zamierza powierzyç wykonanie cz´Êci zamówienia podwykonawcom, musi wskazaç te cz´Êci i podaç podwykonawców; brak ten skutkuje
odrzuceniem oferty.
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Ârodki ochrony prawnej
W przeciwieƒstwie do materialnego prawa zamówieƒ publicznych procedury
odwo∏awcze w Austrii sà bardzo rozcz∏onkowane. O ile bowiem w odniesieniu do
zamówieƒ federalnych przewidziano post´powania odwo∏awcze przed Federalnym Urz´dem Zamówieƒ Publicznych, o tyle w ka˝dym kraju powo∏ano odr´bny
organ kontroli zamówieƒ. W rezultacie istnieje dziesi´ç ró˝nych systemów Êrodków ochrony prawnej, bardzo do siebie zbli˝onych. Poni˝ej zostanà pokrótce
omówione rodzaje post´powaƒ odwo∏awczych przed Federalnym Urz´dem
Zamówieƒ Publicznych.
Ustawa przewiduje trzy rodzaje procedur odwo∏awczych:
• procedura tymczasowa (Provisorialverfahren),
• procedura kontrolna (Nachprüfungsverfahren),
• procedura o ustalenie (Feststellungsverfahren).
Wpis od wniosku o wszcz´cie ka˝dej z trzech powy˝szych procedur dla zamówieƒ ponadprogowych wynosi odpowiednio dla zamówieƒ na roboty budowlane
5 000 euro, na dostawy i us∏ugi – 1 600 euro.
Celem procedury tymczasowej jest wstrzymanie biegu post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego i umo˝liwienie merytorycznego rozpoznania zaskar˝onych
decyzji zamawiajàcego, co mo˝e nastàpiç w wyniku wydania przez organ odwo∏awczych zarzàdzeƒ tymczasowych. Organ odwo∏awczy musi rozstrzygnàç o ˝àdaniu
wniosku w terminie jednego tygodnia. Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwag´
to, jakie skutki spowoduje wstrzymanie czynnoÊci zamawiajàcego (np. otwarcia ofert).
Procedura kontrolna ma na celu zbadanie przez organ odwo∏awczy poszczególnych czynnoÊci zamawiajàcego jeszcze przed zakoƒczeniem post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego. Sama procedura kontroli nie wstrzymuje
jednak biegu post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa przewiduje skomplikowany system czynnoÊci zaskar˝alnych i niezaskar˝alnych. Ró˝nicuje równie˝ terminy na sk∏adanie wniosku o przeprowadzenie procedury kontrolnej. Zasadniczo terminy wynoszà 14 dni od chwili, gdy wykonawca powzià∏ lub
móg∏ powziàç wiadomoÊç o zaskar˝anej czynnoÊci zamawiajàcego. Natomiast
wniosek o skontrolowanie og∏oszenia oraz dokumentacji przetargowej mo˝na
wnosiç w terminie siedmiu dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. W przypadkach niektórych procedur o udzielenie zamówienia (np. procedury przyspieszonej) termin na sk∏adanie wniosku wynosi siedem dni od chwili, gdy wykonawca powzià∏ lub móg∏ powziàç wiadomoÊç o zaskar˝anej czynnoÊci zamawiajàcego.
Federalny Urzàd Zamówieƒ Publicznych rozstrzyga wniosek w terminie szeÊciu
tygodni. Stronami procedury kontrolnej sà wnioskodawca i zamawiajàcy. Swoje
stanowisko w sprawie mogà zg∏aszaç równie˝ wykonawcy, których interes mo˝e
doznaç uszczerbku w wyniku uwzgl´dnienia wniosku.
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Po zakoƒczeniu post´powania o udzielenie zamówienia, czyli po udzieleniu
przybicia lub po uniewa˝nieniu post´powania, wykonawca mo˝e zawnioskowaç
o wszcz´cie procedury o ustalenie. Musi wykazaç swój interes w zawarciu umowy
o zamówienie publiczne lub szkod´ wywo∏anà sprzecznà z prawem decyzjà zamawiajàcego. Organ odwo∏awczy w wyniku procedury ustala, czy wskutek naruszeƒ
ustawy dosz∏o do niezgodnego z prawem udzielenia zamówienia lub uniewa˝nienia post´powania. Termin na wniesienie wniosku wynosi zasadniczo szeÊç miesi´cy od daty powzi´cia wiadomoÊci o naruszeniu ustawy. Stronami post´powania sà:
wnioskodawca, zamawiajàcy oraz wykonawca, który otrzyma∏ zamówienie.
Pami´taj: ustawa nie przewiduje procedury sygnalizowania domniemanych
naruszeƒ zamawiajàcemu (procedury protestacyjnej). Ârodki prawne wnosi
si´ bezpoÊrednio do organu kontrolnego.

Przydatne adresy internetowe
•
•
•
•

www.wko.at – Austria Izba Gospodarcza
www.ris.bka.gv.at – Urzàd Kanclerza Federalnego
www.bauinfo.at – Informacja o przetargach
www.bva.gv.at – Federalny Urzàd Zamówieƒ Publicznych

Oddzia∏ 2. – Belgia
Belgia jest paƒstwem federacyjnym o doÊç skomplikowanym podziale polityczno-administracyjnym. I tak, wyró˝nia si´: a) trzy wspólnoty (flamandzka, francuska, niemiecka), b) trzy regiony (Flandria, Walonia oraz sto∏eczna Bruksela),
oraz c) cztery regiony j´zykowe (francuski, niderlandzki, sto∏eczny [francusko-niderlandzki] oraz niemiecki).
Dwa z trzech regionów (oprócz regionu sto∏ecznego – Brukseli) dzielà si´
dalej na prowincje, po pi´ç w ka˝dym. Najni˝szym stopniem podzia∏u sà gminy,
których jest 589. Ka˝dy z trzech regionów Belgii ma w∏asnà w∏adz´ ustawodawczà – Rad´ Regionalnà.
W Belgii obowiàzujà trzy j´zyki urz´dowe: niderlandzki (u˝ywany przez oko∏o
56–60% ludnoÊci), francuski (u˝ywany przez ok. 40–44%) oraz niemiecki (tylko
1%, g∏ównie na wàskim obszarze sàsiadujàcym z Niemcami).

Podstawy prawne zamówieƒ publicznych
Zamówienia publiczne w Belgii uregulowane sà obecnie g∏ównie w ustawie
z 24 grudnia 1993 r. o zamówieniach publicznych oraz o niektórych zamówieniach
na roboty, dostawy i us∏ugi (La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
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publics et ∫ certains marchés de travaux, de fournitures et de services), oraz w nast´pujàcych aktach wykonawczych:
• dekret królewski z 8 stycznia 1996 r. dotyczàcy zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy, us∏ugi oraz koncesje na roboty budowlane (Arr˘té
royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics);
• dekret królewski z 10 stycznia 1996 r., regulujàcy procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i us∏ug pocztowych (Arr˘té royal relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie,
des transports et des services postaux);
• dekret królewski z 10 marca 1996 r. w sprawie organizacji komisji ds. zamówieƒ
publicznych (Arr˘té royal organisant la Commission des marchés publics);
• dekret królewski z 26 wrzeÊnia 1996 r., okreÊlajàcy ogólne zasady wykonywania zamówieƒ publicznych oraz koncesji na roboty budowlane (Arr˘té royal du
26 septembre 1996 établissant les r¯gles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics).
Oprócz tego jest jeszcze spora grupa przepisów dotyczàcych systemu licencji
w przypadku zamówieƒ publicznych na roboty budowlane (o czym mowa poni˝ej),
obejmujàca przede wszystkim ustaw´ z 20 marca 1991 r. w sprawie organizacji systemu licencji dla wykonawców robót budowlanych (La loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux) oraz trzy akty wykonawcze, definiujàce m.in. system klasyfikacji
wykonawców i dokumenty wymagane od wykonawców ubiegajàcych si´ o licencje.
Do tego dochodzi jeszcze pewna liczba okólników oraz komunikatów. Teksty
aktów prawnych dotyczàcych zamówieƒ publicznych w Belgii mo˝na znaleêç m.
in. na stronie internetowej, poÊwi´conej zamówieniom publicznym:
http://www.marchespublics.be. Przydatne, choç raczej ogólne informacje mo˝na
znaleêç równie˝ na specjalnym portalu stworzonym przez administracj´ federalnà: http://www.belgium.be/eportal/index.jsp.
W 2006 r. rozpocz´∏y si´ w Parlamencie belgijskim prace nad nowà ustawà o zamówieniach publicznych, której zadaniem ma byç wdro˝enie nowych unijnych dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych22. Ustawa zosta∏a uchwalona przez ni˝szà
izb´ Parlamentu (Izb´ Deputowanych – La Chambre) 4 maja 2006 r., a nast´pnie
skierowana do Senatu. Sama ustawa nie jest aktem zbyt obszernym – liczy 80 artyku∏ów – trzeba jednak pami´taç, ˝e spora cz´Êç materii zostanie uregulowana w kilkunastu rozporzàdzeniach wykonawczych. Przepisy wykonawcze okreÊlà m.in:
• progi obowiàzywania ustawy;
• szczegó∏y dotyczàce publikacji og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych;
22

Dyrektywa 2004/18 oraz 2004/17.
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• sposób komunikacji pomi´dzy zamawiajàcym i wykonawcami;
• terminy sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu;
• szczegó∏y dotyczàce udzielania zamówieƒ w procedurze otwartej, ograniczonej, negocjacyjnej, dialogu konkurencyjnym, a tak˝e tzw. systemu zamówieƒ
dynamicznych, aukcji elektronicznych oraz zamówieƒ ramowych.
Ustawa w zasadzie b´dzie okreÊlaç jedynie jej podmiotowy oraz przedmiotowy zakres obowiàzywania (w tym równie˝ wy∏àczenia), a tak˝e zasady udzielania
oraz wykonywania zamówieƒ publicznych. Odr´bne akty prawne uregulujà Êrodki i procedury odwo∏awcze dost´pne dla wykonawców.

Zakres podmiotowy
Zakresem ustawy o zamówieniach publicznych sà obj´te wszystkie podmioty
publiczne w Belgii, poczàwszy od szczebla federalnego, a˝ do lokalnego: organy
w∏adzy paƒstwowej, regiony, prowincje, gminy, stowarzyszenia gmin, podmioty
dzia∏ajàce w sektorach u˝ytecznoÊci publicznej, a ponadto niektóre podmioty
prywatne, finansowane w przewa˝ajàcej cz´Êci przez podmioty publiczne lub
od nich zale˝ne.
Zgodnie z nowà ustawà przepisy zamówieƒ publicznych majà obowiàzywaç:
1)
2)
3)
4)

organy paƒstwowe (l’Etat),
wspólnoty terytorialne (les collectivités territoriales),
podmioty prawa publicznego (les organismes de droit public),
a tak˝e inne podmioty, niezale˝nie od ich formy prawnej oraz natury, które
w momencie wszcz´cia post´powania o zamówienie publiczne spe∏niajà nast´pujàce kryteria:
a) zosta∏y ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym, niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
b) posiadajà osobowoÊç prawnà oraz
c) spe∏niajà co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:
– sà finansowane w przewa˝ajàcej cz´Êci przez organy paƒstwowe, organy
samorzàdowe lub inne podmioty prawa publicznego bàdê
– ich zarzàd podlega nadzorowi ze strony tych˝e podmiotów, bàdê
– ponad po∏ow´ sk∏adu ich organu kierowniczego, zarzàdzajàcego lub
nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe lub inne podmioty prawa publicznego;
oraz
5) stowarzyszenia utworzone przez podmioty wymienione w pkt 1–4.
Poszczególne podmioty zobowiàzane do stosowania ustawy (zamawiajàcy) sà
same odpowiedzialne za udzielanie zamówienia. Jest to wi´c zdecentralizowany
model organizacji systemu zamówieƒ. Na szczeblu federalnym doÊç popularne
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sà tak˝e zamówienia scentralizowane, w ramach których dla kilku lub kilkunastu
instytucji publicznych nabywane sà towary powszechnie dost´pne, o ustalonych
standardach (np. sprz´t biurowy, komputery, paliwo). W Belgii brak jest odr´bnego urz´du ds. zamówieƒ publicznych. Za kwestie zamówieƒ publicznych na
szczeblu federalnym odpowiedzialny jest departament w Kancelarii Premiera
(http://www.premier.be).
Nowej ustawie znane jest te˝ poj´cie „centralny zamawiajàcy”. Jest to podmiot
udzielajàcy zamówieƒ na rzecz innych organów, dzia∏ajàcy w ich imieniu bàdê
nabywajàcy towary, us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane, które b´dà nast´pnie
zamawiane przez inne podmioty publiczne. Podmioty korzystajàce z us∏ug
centralnego zamawiajàcego lub nabywajàce towary czy us∏ugi zamawiane przez
centralnego zamawiajàcego b´dà zwolnione z obowiàzku przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.

Zakres przedmiotowy przepisów o zamówieniach publicznych
Podobnie jak w innych paƒstwach cz∏onkowskich UE, zakresem zarówno
obecnie obowiàzujàcej, jak i nowej ustawy sà obj´te zamówienia na dostawy, us∏ugi oraz roboty budowlane. Przez zamówienia publiczne na dostawy rozumie si´
umowy zawierane w formie pisemnej pomi´dzy dostawcà (którym mo˝e byç osoba fizyczna lub prawna) a zamawiajàcym, których przedmiotem jest kupno, kupno na raty, dzier˝awa, najem, lub leasing z opcjà lub bez opcji zakupu produktów.
Zamówienia publiczne na roboty budowlane to z kolei umowy o charakterze majàtkowym, zawierane pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno wykonanie, jak i zaprojektowanie robót
okreÊlonych w za∏àczniku do ustawy23, albo wykonanie „w jakikolwiek bàdê sposób” obiektu budowlanego, odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego. Zamówienia publiczne na us∏ugi to umowy, których przedmiotem nie
sà ani dostawy, ani roboty budowlane. Przepisy o zamówieniach publicznych dotyczà równie˝ koncesji na roboty budowlane. Koncesje na roboty budowlane ró˝nià si´ od zamówienia publicznego na roboty budowlane jedynie tym, ˝e wynagrodzeniem za wykonanie obiektu budowlanego jest wy∏àcznie prawo do jego eksploatacji lub takie prawo wraz z p∏atnoÊcià. Ró˝nica pomi´dzy zamówieniami i koncesjami zasadniczo sprowadza si´ wi´c do sposobu wynagradzania wykonawcy.
W przypadku koncesji na roboty budowlane wynagrodzeniem za wykonanie danego obiektu budowlanego jest prawo do pobierania op∏at od jego u˝ytkowników.
Zgodnie z nowà ustawà szczegó∏y udzielania koncesji na roboty budowlane zostanà okreÊlone w przepisach wykonawczych do ustawy.
Zarówno obecna, jak i nowa ustawa ma zastosowanie do tzw. zamówieƒ sektorowych, czyli udzielanych przez podmioty dzia∏ajàce w okreÊlonych sektorach
w sytuacji, kiedy zamówienie jest zwiàzane z dzia∏alnoÊcià prowadzonà przez ten
23

Stanowiàcym wierne odwzorowanie za∏àcznika z dyrektyw 93/37, a w przypadku nowej ustawy –
dyrektywy 2004/18.
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podmiot. Przepisy o zamówieniach majà zastosowanie do organów zamawiajàcych (organów paƒstwowych, regionalnych, lokalnych oraz podmiotów prawa publicznego) oraz przedsi´biorstw publicznych, które wykonujà co najmniej jeden
z rodzajów dzia∏alnoÊci, szczegó∏owo zdefiniowanych w ustawie. Zamawiajàcymi
sà ponadto inne ni˝ organy zamawiajàce czy te˝ przedsi´biorstwa publiczne podmioty, je˝eli wykonujà one co najmniej jednà z dzia∏alnoÊci wymienionych poni˝ej oraz dzia∏ajà na podstawie praw specjalnych lub wy∏àcznych, przyznanych
przez kompetentny organ.
Wyró˝niç mo˝na wi´c dwie kategorie zamawiajàcych:
• organy publiczne i przedsi´biorstwa publiczne; do uznania ich za zamawiajàcych w rozumieniu dyrektywy wystarczy wykonywanie przez nie jednego z ni˝ej wymienionych rodzajów dzia∏alnoÊci, oraz
• inne podmioty, które aby byç uznane za zamawiajàcych, muszà spe∏niaç równoczeÊnie dwie przes∏anki: wykonywanie jednego z ni˝ej wymienionych rodzajów
dzia∏alnoÊci oraz dzia∏anie na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych.
Nowa ustawa b´dzie mia∏a zastosowanie do zamówieƒ zwiàzanych z nast´pujàcymi rodzajami dzia∏alnoÊci:
• tworzenie lub zarzàdzanie sta∏ymi sieciami przeznaczonymi do Êwiadczenia
publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà wody
pitnej, energii elektrycznej, gazu bàdê energii cieplnej lub dostarczaniem wody
pitnej, energii elektrycznej, gazu bàdê energii cieplnej do takich sieci;
• eksploatacja okreÊlonego obszaru geograficznego w celu poszukiwania lub
wydobywania ropy naftowej, gazu, w´gla lub innych paliw sta∏ych lub udost´pniania przewoênikom powietrznym, morskim i rzecznym lotnisk, portów morskich lub Êródlàdowych lub innych urzàdzeƒ portowych;
• obs∏uga sieci Êwiadczàcych spo∏eczeƒstwu us∏ugi w zakresie transportu kolejà,
systemami automatycznymi, tramwajami, trolejbusami, autobusami lub kolejà
linowà oraz
• Êwiadczenie us∏ug pocztowych oraz innych us∏ug zdefiniowanych w dyrektywie.
Spod obowiàzywania przepisów o zamówieniach publicznych wy∏àczone sà:
• zamówienia udzielane zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi (zamówienia
udzielane zgodnie z umowà mi´dzynarodowà zawartà pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskim EOG i paƒstwem trzecim, dotyczàce wspólnego projektu podmiotów zamawiajàcych);
• zamówienia udzielane zgodnie z zawartà umowà mi´dzynarodowà, dotyczàcà
stacjonowania wojska i obejmujàcà podmioty paƒstwa cz∏onkowskiego lub
kraju trzeciego;
• zamówienia udzielane zgodnie z okreÊlonà procedurà organizacji mi´dzynarodowej, a tak˝e
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• nast´pujàce rodzaje us∏ug:
° nabycie, najem lub dzier˝awa gruntów, istniejàcych budynków lub innych
nieruchomoÊci bàdê praw do nich, bez wzgl´du na sposób finansowania;
° us∏ugi arbitra˝owe i pojednawcze;
° us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, sprzeda˝à, nabyciem lub transferem
papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych;
° umowy o nawiàzanie stosunku pracy;
° us∏ugi badawcze i rozwojowe, oprócz umów, z których korzyÊci przypadajà
wy∏àcznie podmiotowi zamawiajàcemu i sà wykorzystywane dla potrzeb
prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci, pod warunkiem ˝e us∏uga taka jest
w ca∏oÊci op∏acona przez podmiot zamawiajàcy;
° us∏ugi zwiàzane z zarzàdzaniem d∏ugiem publicznym oraz Êwiadczone
przez bank narodowy.
W zakresie zamówieƒ sektorowych przepisy o zamówieniach publicznych nie
majà zastosowania do:
• zamówieƒ udzielanych w innym celu ni˝ wykonywanie odpowiedniej dzia∏alnoÊci lub w celu wykonywania wspomnianej dzia∏alnoÊci w kraju trzecim;
• koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi;
• zamówieƒ udzielanych w celu odsprzeda˝y lub najmu osobom trzecim;
• zamówieƒ uznanych za tajne lub wymagajàce szczególnych Êrodków ostro˝noÊci;
• zamówieƒ udzielanych zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi;
• zamówieƒ na us∏ugi udzielanych innemu zamawiajàcemu;
• zamówieƒ udzielanych przez zamawiajàcego przedsi´biorstwu powiàzanemu;
• zamówieƒ na niektóre us∏ugi (te same co w przypadku zamawiajàcych
„publicznych”), a tak˝e – wy∏àcznie w przypadku zamawiajàcych w sektorze
gospodarki wodnej oraz energetyki:
° dostawa wody (jeÊli zamówienie jest udzielane przez podmiot zajmujàcy si´
dzia∏alnoÊcià polegajàcà na pozyskiwaniu, transporcie i dystrybucji wody
pitnej);
° dostawa energii lub paliw do produkcji energii (jeÊli zamówienie jest udzielane przez podmiot dzia∏ajàcy w sektorze energetyki).

Zasady udzielania zamówieƒ publicznych
Zamawiajàcy obowiàzani sà do równego traktowania wszystkich wykonawców,
dostawców i us∏ugodawców oraz do przestrzegania zasady przejrzystoÊci. Zamówienia publiczne powinny byç udzielane po przeprowadzeniu konkurencyjnego
post´powania (z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych w ustawie), po sprawdzeniu kwalifikacji kandydatów lub oferentów oraz ocenie ofert w oparciu
o kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

– 41 –

Procedury udzielania zamówieƒ publicznych
Obecna ustawa przewiduje trzy kategorie procedur udzielania zamówieƒ publicznych:
• zwyczajne,
• wyjàtkowe,
• specjalne.
W ramach procedur „zwyczajnych” wyró˝nia si´ procedury otwarte i ograniczone. Zarówno w przypadku procedur otwartych, jak i ograniczonych, w zale˝noÊci od zastosowanych kryteriów, dopuszczalne sà dwa sposoby udzielenia zamówienia: licytacja (fr. l’adjudication publique) oraz przetarg (fr. l’appel d’offres).
Licytacja polega na udzieleniu zamówienia na podstawie jednego kryterium –
ceny. Zamawiajàcy wybiera po prostu ofert´, która zawiera najni˝szà cen´.
JeÊli zamawiajàcy chce zastosowaç inne kryteria oprócz ceny (pod warunkiem,
˝e muszà si´ one odnosiç do przedmiotu zamówienia), przeprowadza przetarg
i wybiera ofert´ „najbardziej korzystnà”.
Bioràc pod uwag´ oba kryteria podzia∏u: „otwartoÊç” procedury, jak te˝ zastosowane kryteria udzielenia zamówienia, mo˝na wyró˝niç:
•
•
•
•

licytacj´ otwartà,
przetarg otwarty,
licytacj´ ograniczonà,
przetarg ograniczony.

Przepisy ustawy (zarówno obecnej, jak i nowej) nie przewidujà ˝adnych ograniczeƒ, je˝eli chodzi o wybór spoÊród wy˝ej wymienionych procedur. Jest on pozostawiony samemu zamawiajàcemu.
W ramach procedur wyjàtkowych wyró˝nia si´ z kolei procedur´ negocjacyjnà
z publikacjà og∏oszenia oraz bez publikacji og∏oszenia. Udzielajàcy zamówieƒ
sektorowych majà swobodny wybór pomi´dzy procedurà otwartà, ograniczonà
oraz negocjacyjnà z publikacjà og∏oszenia. Nie dotyczy to zamawiajàcych
„klasycznych”, którzy z procedury negocjacyjnej, w obu jej postaciach, mogà skorzystaç tylko, jeÊli wystàpià okreÊlone w ustawie przes∏anki.
Z procedury negocjacyjnej mo˝na skorzystaç zawsze, ilekroç wartoÊç zamówienia nie przekracza kwoty 67 000 euro (wy˝szy próg dotyczy niektórych us∏ug
finansowych, a tak˝e badawczo-rozwojowych). Po przekroczeniu progu 67 000
euro procedura negocjacyjna jest dopuszczalna, je˝eli wystàpi co najmniej jedna
z okolicznoÊci wymienionych w ustawie. Katalog tych okolicznoÊci jest zamkni´ty. Przyk∏adowo, ustawa zezwala na skorzystanie z procedury negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia:
– 42 –

• je˝eli w procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà
og∏oszenia nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty albo wp∏yn´∏y jedynie nieodpowiednie oferty;
• je˝eli w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie
zosta∏y z∏o˝one ˝adne wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,
a tak˝e
• w wyjàtkowych przypadkach, gdy charakter dostaw, robót budowlanych lub
us∏ug czy te˝ zwiàzane z nimi ryzyko nie pozwalajà na dokonanie wczeÊniejszej
ogólnej wyceny;
• w odniesieniu do us∏ug – je˝eli specyfikacje techniczne nie mogà byç ustalone
z dostatecznà precyzjà, aby umo˝liwiç wybór oferty najkorzystniejszej w procedurze otwartej lub ograniczonej;
• gdy dane roboty budowlane s∏u˝à wy∏àcznie celom badawczym, doÊwiadczalnym lub rozwojowym, nie zaÊ zapewnieniu zysku lub pokryciu poniesionych
kosztów badaƒ i rozwoju.
Z kolei z procedury negocjacyjnej bez publikacji og∏oszenia mo˝na skorzystaç,
je˝eli:
• w poprzedniej procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie wp∏yn´∏y ˝adne oferty lub wp∏yn´∏y jedynie oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y w sposób
istotny zmienione, oraz o ile przekazano Komisji Europejskiej na jej wniosek sprawozdanie;
• w poprzedniej procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu;
• z przyczyn technicznych, artystycznych lub z przyczyn zwiàzanych z ochronà
praw wy∏àcznych zamówienie mo˝e zostaç udzielone tylko okreÊlonemu
wykonawcy;
• zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, niemo˝liwa do przewidzenia
wczeÊniej, niewynikajàca z przyczyn zale˝nych od zamawiajàcego, która sprawia, ˝e nie mo˝na zachowaç terminów przewidzianych w odniesieniu do procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia.
Ponadto procedura ta jest dopuszczalna w odniesieniu do zamówieƒ udzielanych zwyci´zcy konkursu na projekt oraz zamówieƒ, których przedmiotem sà wyroby produkowane jedynie w celach naukowych, doÊwiadczalnych, badawczych
lub rozwojowych. Przepis ten nie obejmuje produkcji seryjnej, majàcej na celu
udowodnienie zdolnoÊci rynkowych lub pokrycie kosztów badaƒ i rozwoju, oraz
nie obowiàzuje w stosunku do tzw. zamówieƒ uzupe∏niajàcych lub dodatkowych.
Trzecià wreszcie kategorià procedur sà procedury specjalne – jest to przede
wszystkim konkurs na projekt, majàcy postaç konkursu otwartego lub zamkni´tego.
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Zgodnie z nowà ustawà zamawiajàcy b´dzie móg∏, podobnie jak obecnie, udzielaç zamówienia w procedurze otwartej lub ograniczonej. Ka˝da z nich b´dzie mog∏a
mieç postaç licytacji lub przetargu. Podobnie jak obecnie, po spe∏nieniu warunków
okreÊlonych w ustawie zamawiajàcy b´dzie móg∏ skorzystaç z procedury negocjacyjnej. Dodatkowo, w Êlad za nowymi dyrektywami UE, nowa ustawa wprowadza procedur´ dialogu konkurencyjnego oraz nowe procedury elektroniczne: systemy
zamówieƒ elektronicznych i aukcje elektroniczne. Szczegó∏y dotyczàce tych dwóch
ostatnich majà zostaç uregulowane w rozporzàdzeniu wykonawczym.
Dialog konkurencyjny to nowa procedura wprowadzana w Belgii w Êlad za nowymi dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiajàcy ma prawo skorzystaç z procedury
dialogu konkurencyjnego w przypadku zamówieƒ szczególnie skomplikowanych, je˝eli nie jest mo˝liwe udzielenie zamówienia w procedurze otwartej lub ograniczonej.
Za zamówienia szczególnie skomplikowane uwa˝a si´ takie, w których zamawiajàcy:
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç Êrodków technicznych, zdolnych zaspokoiç jego potrzeby lub pozwalajàcych osiàgnàç wyznaczone przez niego cele
bàdê te˝
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç prawnych i/lub finansowych ram danego
przedsi´wzi´cia.
W ramach dialogu konkurencyjnego zamówienie mo˝e byç udzielane wy∏àcznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Cena nie mo˝e byç wi´c jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
Szczegó∏y majà zostaç uregulowane w rozporzàdzeniu wykonawczym.

Terminy sk∏adania ofert i wniosków
Terminy sk∏adania ofert czy te˝ wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu zale˝à od tego, czy dane post´powanie, z uwagi na swojà wartoÊç, jest
„post´powaniem europejskim”, czyli podlegajàcym przepisom dyrektyw, czy te˝
podlega wy∏àcznie przepisom krajowym.
W post´powaniach krajowych obowiàzujà nast´pujàce terminy:
w
procedurze otwartej termin sk∏adania ofert wynosi, co do zasady, co naj•
mniej 36 dni od daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji, z mo˝liwoÊcià wyjàtkowego skrócenia do 10 dni;
• w procedurze ograniczonej jest to co najmniej 15 dni na z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu oraz równie˝ 15 dni na z∏o˝enie oferty
(w obu przypadkach mo˝liwoÊç skrócenia w wyjàtkowych sytuacjach do 10 dni).
Dla zamówieƒ unijnych, a wi´c podlegajàcych publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, terminy te wyglàdajà nast´pujàco:
• co najmniej 52 dni na z∏o˝enie oferty w procedurze otwartej (36 dni jeÊli opublikowano wst´pne og∏oszenie o planowanych zamówieniach);
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• w procedurze ograniczonej co najmniej 37 dni na z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu (15 dni, je˝eli zamówienia jest pilne) oraz
co najmniej 40 dni na z∏o˝enie oferty (26 dni, jeÊli by∏o og∏oszenie wst´pne
oraz 10 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia);
• w procedurze negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu wynosi 37 dni od daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji.
Terminy te nie powinny ulec zasadniczym zmianom w nowych przepisach
wykonawczych.

Kryteria udzielania zamówieƒ publicznych
Zgodnie z ustawà zamawiajàcy mo˝e dokonaç wyboru oferty albo wy∏àcznie na
podstawie najni˝szej ceny, albo na podstawie kryterium „oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie”. Wybór pomi´dzy tymi dwoma rozwiàzaniami jest pozostawiony
swobodnemu uznaniu zamawiajàcego. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zamawiajàcy dokonuje oceny oferty na podstawie podkryteriów przyk∏adowo podanych w ustawie, takich jak: cena, koszty bie˝àce, jakoÊç,
estetyka, wp∏yw na Êrodowisko naturalne i inne. Wszystkie kryteria (podkryteria)
stosowane przez zamawiajàcego w celu wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie powinny byç podane do wiadomoÊci oferentów w og∏oszeniu lub dokumentacji przetargowej, w miar´ mo˝liwoÊci w kolejnoÊci ich znaczenia. Obecnie
obowiàzujàce przepisy nie nak∏adajà na zamawiajàcych obowiàzku podawania
wagi kryteriów. Zgodnie z nowà ustawà kryteria powinny byç podawane w og∏oszeniu lub dokumentacji przetargowej w kolejnoÊci wg ich znaczenia, z podaniem
wagi kryteriów, o ile to mo˝liwe (np. cena 70%, termin wykonania 30%).

Dane statystyczne dotyczàce rynku zamówieƒ publicznych w Belgii
WartoÊç belgijskiego rynku zamówieƒ publicznych jest szacowana na ok.
45,5 mld euro. WartoÊç samych zamówieƒ og∏oszonych w Dzienniku Urz´dowym
UE wynios∏a w 2004 r. ok. 7,3 mld euro. Belgijscy zamawiajàcy opublikowali w Dz.
Urz. UE w 2004 r. 2948 og∏oszeƒ o zamówieniach. Udzia∏ wartoÊci zamówieƒ opublikowanych w Dz. Urz. UE w ogólnej wartoÊci zamówieƒ udzielonych w tym kraju
by∏ równy Êredniej europejskiej i wyniós∏ w 2004 r. 16,1%. Liczba podmiotów
zamawiajàcych publikujàcych og∏oszenia w Dz. Urz. UE wynosi ok. 700.

Sposoby i miejsca publikacji og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych.
Dokumentacja przetargowa
Og∏oszenia o zamówieniach publicznych publikowane sà w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, który jest cz´Êcià „Moniteur Belge” (adres internetowy:
http://www.just.fgov.be). Cz´Êç dotyczàca og∏oszeƒ – „Bulletin des adjudications”
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to specjalny tygodniowy dodatek do Monitora (adres Rue de Lovain 40-42, 1000
Bruxelles, tel. 32-2-5522211). Og∏oszenia publikowane sà bàdê w j´zykach:
niderlandzkim oraz francuskim bàdê te˝ tylko w jednym z j´zyków urz´dowych,
wybranym przez zamawiajàcego. Pe∏ny tekst Biuletynu jest dost´pny za darmo
w internecie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl. Wersja elektroniczna
ukazuje si´ w ka˝dy piàtek. Biuletyn posiada równie˝ wyszukiwark´ og∏oszeƒ na
podstawie nast´pujàcych hase∏: przedmiot zamówienia, data publikacji, podmiot
zamawiajàcy oraz s∏owa u˝yte w tekÊcie og∏oszenia. Wyszukiwarka jest dost´pna
w ka˝dym z j´zyków urz´dowych.
Og∏oszenia o zamówieniach publicznych, ale tylko dotyczàcych robót budowlanych, mo˝na równie˝ znaleêç w publikacji wydawanej przez Krajowà Federacj´
Budownictwa, dost´pnej na stronie internetowej: http:// www.confederationconstruction.be.
Oprócz tego w Belgii ukazujà si´ jeszcze czasopisma specjalistyczne: „Construction” oraz „La Chronique”. W przypadku zamówieƒ o wartoÊciach przekraczajàcych progi przewidziane w unijnych dyrektywach o zamówieniach publicznych og∏oszenia publikowane sà tak˝e w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, dodatku S. Obecnie og∏oszenia te sà dost´pne tylko w formie elektronicznej, pod adresem www.ted.europa.eu.
Zasady publikacji zgodnie z nowà ustawà majà dopiero zostaç uregulowane
w rozporzàdzeniu wykonawczym.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce konkretnego zamówienia powinny byç podane przez zamawiajàcego w dokumentacji przetargowej. Wymagania jej dotyczàce sà obecnie okreÊlone w dekrecie królewskim z 26 wrzeÊnia 1996 r., który
okreÊla ogólne zasady wykonywania zamówieƒ publicznych i koncesji na roboty
budowlane oraz ogólnej specyfikacji zamówienia – Cahier Généeral de Charges
(CGC). CGC jest okreÊlona w za∏àczniku do dekretu.
Dokumentacja przetargowa obejmuje:
• CGC, która jest okreÊlona przez przepisy prawne i od której odst´pstwo jest
dopuszczalne jedynie w wyjàtkowych przypadkach,
• Cahier Spécial de Charges (CGS), która jest sporzàdzana przez samego zamawiajàcego.
CGC ma zastosowanie do wszystkich zamówieƒ, których wartoÊç wynosi co
najmniej 22 000 euro. W przypadku zamówieƒ mniejszej wartoÊci Cahier Spécial
de Charges mo˝e odes∏aç w cz´Êci lub ca∏oÊci do postanowieƒ CGC. Tak czy inaczej, niektóre postanowienia CGC i tak majà zastosowanie do zamówieƒ mniejszej wartoÊci. CGC nie ma natomiast w ogóle zastosowania do zamówieƒ o wartoÊci nieprzekraczajàcej 5 500 euro.
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CGC w swojej pierwszej cz´Êci zawiera postanowienia dotyczàce wykonania
zamówienia wspólne dla wszystkich zamówieƒ publicznych, zaÊ w drugiej cz´Êci
klauzule charakterystyczne wy∏àcznie dla zamówieƒ publicznych na dostawy,
us∏ugi lub roboty budowlane albo koncesji na roboty budowlane. CGC zawiera
w szczególnoÊci klauzule dotyczàce wynagrodzenia wykonawcy, kontroli prawid∏owego wykonania zamówienia, Êrodków dost´pnych zamawiajàcemu w przypadku opóênieƒ lub nieprawid∏owego wykonywania zamówienia.
Zamawiajàcy nie mo˝e odstàpiç od postanowieƒ CGC, z wyjàtkiem sytuacji,
kiedy jest to niezb´dnie konieczne lub wymagane przez specyfik´ zamówienia lub
w sytuacjach, kiedy sama CGC to wyraênie dopuszcza.
CGS z kolei to dokumentacja zamówieniowa, która jest sporzàdzana przez samego zamawiajàcego. CGS powinna zawieraç klauzule kontraktowe specyficzne
dla zamówienia publicznego na dostawy, roboty budowlane lub us∏ugi. Zamawiajàcy powinien w szczególnoÊci zawrzeç w CGS nast´pujàce dane:
dane identyfikujàce zamawiajàcego;
przedmiot zamówienia;
tryb udzielenia zamówienia (licytacja, przetarg lub procedura negocjacyjna);
wymogi i dokumenty majàce zastosowanie do zamówienia;
kryteria selekcji wykonawcy (w procedurze ograniczonej);
kryteria udzielenia zamówienia;
wymagania dotyczàce sporzàdzenia i z∏o˝enia oferty;
wadium;
sposób okreÊlenia ceny;
termin wykonania zamówienia (z wyjàtkiem sytuacji, kiedy jest on kryterium
udzielenia zamówienia);
• szczegó∏y dotyczàce p∏atnoÊci (zaliczki);
• adres, pod który powinny byç wys∏ane oferty lub wnioski.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zamawiajàcy ma obowiàzek sporzàdzenia CGS w przypadku procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia

Warunki udzia∏u w post´powaniu
Warunki udzia∏u w post´powaniu, których spe∏nienia wymaga si´ od wykonawców zainteresowanych danym zamówieniem oraz kryteria kwalifikacji okreÊlone
sà obecnie w dekrecie królewskim z 8 stycznia 1996 r. Po przyj´ciu nowej ustawy
zostanie wydany te˝ nowy akt wykonawczy. Obecnie obowiàzujàcy dekret wymienia sytuacje, w których dany wykonawca mo˝e zostaç wykluczony z udzia∏u w post´powaniu, a tak˝e dokumenty, jakich mo˝na ˝àdaç od wykonawców na potwierdzenie ich sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolnoÊci technicznej. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku licytacji otwartej lub przetargu otwartego zamawiajàcy jest obowiàzany dokonaç podmiotowej selekcji wykonawców na podstawie informacji dotyczàcych ich sytuacji osobistej, a tak˝e na podstawie infor-
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macji oraz dokumentów odnoszàcych si´ do spe∏niania przez nich minimalnych
warunków dotyczàcych ich sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz technicznej.
Dopuszczeni do udzia∏u w post´powaniu sà wszyscy oferenci, którzy spe∏niajà te
warunki. Zamawiajàcy mo˝e uznaç za wystarczajàce warunki minimalne stanowiàce podstaw´ uzyskania licencji, zgodnie z przepisami dotyczàcymi licencji na
wykonywanie robót budowlanych (patrz poni˝ej). Zamawiajàcy mo˝e tak˝e wprowadziç warunki surowsze.
W przypadku licytacji ograniczonej lub przetargu ograniczonego oraz w procedurze negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia zamawiajàcy wybiera, na podstawie
informacji dotyczàcych sytuacji osobistej wykonawców, a tak˝e na podstawie informacji oraz dokumentów dotyczàcych spe∏niania przez nich minimalnych warunków w zakresie ich sytuacji ekonomicznej, finansowej oraz technicznej, tych
wykonawców, których zaprosi do z∏o˝enia oferty lub udzia∏u w negocjacjach.
W tym przypadku zamawiajàcy nie ma obowiàzku zaproszenia do sk∏adania ofert
lub negocjacji wszystkich wykonawców, którzy spe∏niajà warunki minimalne, lecz
mo˝e wybraç tych, którzy spe∏niajà te warunki w najlepszym stopniu.
Aby móc skorzystaç z tej ostatniej mo˝liwoÊci, zamawiajàcy powinien wskazaç
w og∏oszeniu dotyczàcym licytacji lub przetargu ograniczonego „wide∏ki”, w których b´dzie si´ mieÊciç liczba wykonawców, jakich zaprosi do sk∏adania ofert.
JeÊli chodzi o sytuacj´ osobistà wykonawcy, zamawiajàcy mo˝e wykluczyç wykonawc´, który:
• jest w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, którego dzia∏alnoÊç jest obj´ta zarzàdem
sàdowym, który zawar∏ umow´ z wierzycielami, zawiesi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà albo znajduje si´ w analogicznej sytuacji, wynikajàcej z podobnej procedury przewidzianej prawem krajowym;
• jest przedmiotem post´powania o og∏oszenie upad∏oÊci, o wydanie nakazu
przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarzàdu sàdowego, post´powania
uk∏adowego z wierzycielami lub innego podobnego post´powania, przewidzianego prawem krajowym;
• zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià zawodowà;
• jest winny powa˝nego wykroczenia zawodowego, które mo˝e byç w jakikolwiek sposób udowodnione przez zamawiajàcych;
• zalega z uiszczaniem sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne wymaganych przez
przepisy prawa kraju, w którym ma siedzib´ lub kraju zamawiajàcego;
• nie wywiàzuje si´ z obowiàzku p∏atnoÊci podatków wymaganych przez przepisy prawa kraju zamawiajàcego oraz
• jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia lub niedostarczenia
informacji wymaganych zgodnie z przepisami niniejszego rozdzia∏u.
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Wykonawcy zagraniczni powinni do∏àczyç do oferty (w procedurze otwartej)
lub wniosku o udzia∏ w post´powaniu (w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia) bàdê przedstawiç zamawiajàcemu, nie póêniej ni˝
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert lub wniosków, zaÊwiadczenie wystawione
przez kompetentny organ potwierdzajàce, ˝e – najpóêniej przed up∏ywem tego
terminu – uregulowali swoje zobowiàzania dotyczàce p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, zgodnie z przepisami kraju, w którym majà swojà siedzib´.
Z zastrze˝eniem przepisów dotyczàcych licencji sytuacja finansowa i ekonomiczna wykonawcy mo˝e byç wykazana za pomocà nast´pujàcych dokumentów:
• odpowiednie oÊwiadczenia banku,
• bilans firmy lub wyciàgi z bilansów, jeÊli ich publikowanie przewiduje prawo
spó∏ek kraju siedziby us∏ugodawcy,
• oÊwiadczenie o ogólnym obrocie przedsi´biorstwa oraz o obrocie w zakresie us∏ug,
b´dàcych przedmiotem zamówienia, w trzech poprzednich latach obrachunkowych.

ZdolnoÊç techniczna wykonawcy mo˝e byç wykazana, z zastrze˝eniem przepisów dotyczàcych licencji, za pomocà nast´pujàcych dokumentów:
• zaÊwiadczenia o wykszta∏ceniu i kwalifikacjach zawodowych us∏ugodawcy (wykonawcy) lub kierownictwa przedsi´biorstwa, w szczególnoÊci osoby lub osób
odpowiedzialnych za wykonanie us∏ugi (roboty budowlanej);
• wykaz g∏ównych us∏ug wykonanych w ciàgu ostatnich trzech lat, z podaniem
wartoÊci, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych; spis robót budowlanych wykonanych w ciàgu ostatnich pi´ciu lat wraz z zaÊwiadczeniami nale˝ytego wykonania najwa˝niejszych robót;
• wskazanie personelu technicznego lub placówek technicznych, niezale˝nie od
tego, czy nale˝à one bezpoÊrednio do us∏ugodawcy, zw∏aszcza zaÊ tych, którym
powierzono kontrol´ jakoÊci;
• oÊwiadczenie, z którego wynika roczne Êrednie zatrudnienie u wykonawcy
w ciàgu ostatnich trzech lat oraz liczba osób zajmujàcych w jego przedsi´biorstwie kierownicze stanowiska w ostatnich trzech latach;
• oÊwiadczenie, z którego wynika, jakim wyposa˝eniem, jakim sprz´tem i jakimi
urzàdzeniami technicznymi dysponuje us∏ugodawca w celu wykonywania us∏ug;
• wykaz narz´dzi, wyposa˝enia technicznego i sprz´tu budowlanego dost´pnego
wykonawcy podczas wykonywania robót budowlanych;
• opis Êrodków kontroli jakoÊci oraz opis mo˝liwoÊci badawczych i naukowych
wykonawcy;
• wskazanie cz´Êci zamówienia, którà us∏ugodawca zamierza zleciç podwykonawcy.
Zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w og∏oszeniu lub w zaproszeniu do
sk∏adania ofert, które z tych dokumentów nale˝y przedstawiç.
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Licencje dla wykonawców robót budowlanych
W Belgii istnieje paƒstwowy system licencji dla wykonawców ubiegajàcych
si´ o zamówienia publiczne na roboty budowlane. Ustawowo uregulowanà licencj´ (fr. agreation) nale˝y odró˝niç od centralnego, generalnego obowiàzku
rejestracji (fr. registration) przedsi´biorców, który jest ogólnie stosowanym warunkiem realizacji zamówienia na roboty budowlane na rzecz dowolnego
(a wi´c nie tylko publicznego) zamawiajàcego. Posiadanie licencji jest warunkiem udzia∏u we wszystkich post´powaniach, które dotyczà zamówieƒ o wartoÊci powy˝ej 75 000 euro; licencji udziela Ministerstwo Infrastruktury i Komunikacji. Podstawà systemu licencji jest ustawa z 20 marca 1991 r. w sprawie organizacji systemu licencji.
Struktura sytemu licencji sk∏ada si´ z 16 kategorii i, w sumie, 60 podkategorii, do
których zaszeregowanie nast´puje osobno, na podstawie innych dokumentów potwierdzajàcych wymagane doÊwiadczenie. Dodatkowo przedsi´biorcy dzieleni sà
dla potrzeb procedury udzielania licencji na osiem tzw. kategorii wartoÊci zamówienia. Operacja ta ma na celu unikni´cie sytuacji, w której wykonawcy wykonujà zamówienie, którego rozmiar przekracza ich aktualnà kondycj´ finansowà. Ka˝dy wykonawca mo˝e ubiegaç si´ o zamówienie do wysokoÊci okreÊlonej w kategorii, do
której zosta∏ wczeÊniej zakwalifikowany. Zaszeregowanie nast´puje na podstawie
wysokoÊci obrotów i zamówieƒ z ostatnich oÊmiu lat, a tak˝e w oparciu o wysokoÊç
kapita∏u w∏asnego wykonawcy. Dla ka˝dej kategorii zosta∏o okreÊlone zamówienie
o wartoÊci maksymalnej. Dodatkowo ustala si´ równie˝ wartoÊç maksymalnà
wszystkich aktualnie realizowanych przez wykonawc´ zamówieƒ. Ponadto dla wielu rodzajów dzia∏alnoÊci gospodarczej istniejà dwie kompleksowe klasy. Zaszeregowanie uzale˝nione jest od zakresu doÊwiadczenia, w szczególnoÊci dla okresu, co do
którego wykonawca musi udokumentowaç swoje doÊwiadczenie. Przyk∏ad: Zezwolenie dla klasy A (mniejszy stopieƒ z∏o˝onoÊci) zostanie udzielone, jeÊli wykonawca
wyka˝e si´ trzyletnim doÊwiadczeniem. Do uzyskania zezwolenia na zamówienia
z klasy B (wy˝szy stopieƒ z∏o˝onoÊci) wymaga si´ natomiast udokumentowanego
pi´cioletniego doÊwiadczenia. Przepisy regulujàce zamówienia publiczne nie okreÊlajà jednak, dla jakich zamówieƒ wystarczy kwalifikacja typu A, ewentualnie do
których konieczna jest kwalifikacja typu B. W praktyce oznacza to, ˝e decyzj´,
której kwalifikacji wymaga dla swojego przetargu (czy A – trzy lata doÊwiadczenia,
czy B – pi´ç lat doÊwiadczenia) pozostawia si´ zamawiajàcemu.
Zaszeregowanie nast´puje na wniosek wykonawcy, po zaj´ciu stanowiska
przez komisj´ sk∏adajàcà si´ z przedstawicieli publicznych zamawiajàcych, zwiàzków zawodowych i przedstawicieli organizacji reprezentujàcych okreÊlone zawody. Zaszeregowanie do kategorii jest wa˝ne przez okres pi´ciu lat, mo˝e jednak
zostaç odebrane w wyniku zmiany sytuacji przedsi´biorstwa. Poniewa˝ przedsi´biorstwa, które dopiero rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç, zwykle nie sà w stanie wykazaç si´
wykonaniem odpowiednich robót budowlanych, ani te˝ wymaganà wielkoÊcià
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obrotów, istnieje mo˝liwoÊç uzyskania przez takie przedsi´biorstwa „licencji tymczasowej”, której dotyczà bardziej elastyczne przepisy. Licencja taka jest wydawana na okres 20 miesi´cy i mo˝e byç przed∏u˝ona.

Wymagania dotyczàce ofert oraz wniosków o dopuszczenie do post´powania
Niezale˝nie od zastosowanej procedury udzielenia zamówienia zamawiajàcy
ma obowiàzek sprawdzenia, czy z∏o˝ona oferta jest „prawid∏owa” (fr. réguli¯re).
W tym celu zamawiajàcy sprawdza, czy oferty zosta∏y przygotowane zgodnie
z wymaganiami CGS. JeÊli wymagania te sà spe∏nione, oferta jest uznawana za
prawid∏owà. W przypadku ofert nieprawid∏owych rozró˝nia si´ nieprawid∏owoÊç
zasadniczà/istotnà (fr. substantielle) oraz nieprawid∏owoÊç, która jest mniejszej
wagi. Oferta jest uznawana za zasadniczo nieprawid∏owà, jeÊli odst´pstwa od
wymogów CGS dotyczà ceny, terminu lub warunków technicznych. Zamawiajàcy ma obowiàzek odrzucenia oferty zasadniczo nieprawid∏owej. W przypadku
mniej istotnych nieprawid∏owoÊci zamawiajàcy dysponuje pewnà swobodà
w ocenie, czy oferta mo˝e zostaç przyj´ta, bioràc pod uwag´ zasad´ równego
traktowania wykonawców.
W odniesieniu do przygotowania ofert majà zastosowanie nast´pujàce najwa˝niejsze wymogi:
• oferta powinna zostaç przygotowana na formularzu okreÊlonym przez CGS
i podpisana przez oferenta lub jego pe∏nomocnika;
• wszystkie aneksy, modyfikacje, oraz kosztorys (zamówienia publiczne na roboty budowlane) powinny byç podpisane;
• oferta powinna zawieraç dane identyfikacyjne oferenta i ewentualnie podwykonawców;
• w przypadku oferty konsorcjum oferta musi okreÊlaç solidarnà odpowiedzialnoÊç cz∏onków konsorcjum i byç podpisana przez osob´ upowa˝nionà do reprezentowania konsorcjum na zewnàtrz.
Wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´ – w nieprzezroczystej kopercie, zapiecz´towanej lub zabezpieczonej w inny sposób przed otwarciem. Koperta powinna zawieraç informacj´ o dacie otwarcia ofert oraz odwo∏ywaç si´ do do CGS.
Ofert´ mo˝na z∏o˝yç bezpoÊrednio w siedzibie zamawiajàcego bàdê pocztà zwyk∏à lub poleconà. W przypadku wysy∏ania pocztà oferta powinna byç dodatkowo
umieszczona w zewn´trznej zamkni´tej kopercie, zaadresowana w sposób okreÊlony w CGS oraz zawieraç s∏owo „oferta” (fr. offre). Oferta nie mo˝e byç wys∏ana faksem. Wykonawca mo˝e, przed up∏ywem terminu otwarcia ofert, wycofaç
lub zmodyfikowaç z∏o˝onà przez siebie ofert´. Mo˝e poinformowaç zamawiajàcego o wycofaniu przez siebie oferty faksem lub telegramem.
Wykonawcy sà zwiàzani z∏o˝onymi przez siebie ofertami przez okres 60 dni.
Termin ten biegnie od dnia nast´pujàcego po dniu otwarcia ofert. CGS mo˝e
przewidywaç krótszy lub d∏u˝szy termin zwiàzania ofertà. W przypadku zamówieƒ
na dostawy lub us∏ugi CGS mo˝e upowa˝niaç wykonawc´ do okreÊlenia samemu,
jak d∏ugo b´dzie zwiàzany swojà ofertà.
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Otwarcie ofert ma miejsce w dniu oraz o godzinie wskazanej w dokumentacji przetargowej. Wymogi dotyczàce otwarcia ofert ró˝nià si´ w zale˝noÊci od
tego, czy zamówienie jest udzielane w procedurze otwartej, czy te˝ ograniczonej. W pierwszym przypadku w otwarciu ofert mogà wziàç udzia∏ wszyscy
zainteresowani (otwarcie ma charakter publiczny). Z kolei w przypadku procedury ograniczonej udzia∏ w otwarciu mogà wziàç wy∏àcznie wykonawcy, którzy
z∏o˝yli oferty.
Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców sk∏adajàcych oferty wadium
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 5% wartoÊci zamówienia. Wadium nie mo˝e byç
wymagane w przypadku nast´pujàcych zamówieƒ:
• na dostawy i us∏ugi, których termin realizacji nie przekracza 30 dni,
• na us∏ugi finansowe, prawnicze, edukacyjne, szkolenia zawodowego, socjalne
i sanitarne,
• o wartoÊci nieprzekraczajàcej 22 000 euro (bez VAT).

Dost´pne Êrodki odwo∏awcze
W belgijskim systemie zamówieƒ publicznych nie przewidziano specjalnych
procedur rozpatrywania odwo∏aƒ wniesionych przez wykonawców od decyzji zamawiajàcych. W∏aÊciwe forum do wniesienia odwo∏ania zale˝y od charakteru (rodzaju) decyzji czy te˝ aktu, który jest zaskar˝any. System belgijski, podobnie
zresztà jak i francuski, opiera si´ na koncepcji wyraênego rozdzielenia administracyjnoprawnej oraz cywilnoprawnej cz´Êci post´powania o udzielenie zamówienia
– czyli koncepcji l’acte détachable24. Zgodnie z tà koncepcjà akty jednostronne,
które prowadzà do udzielenia zamówienia, mogà byç przedmiotem wniosku
o uniewa˝nienie. Taki aktami sà zarówno akty, które poprzedzajà zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak i nast´pujàce ju˝ po zawarciu umowy.
CzynnoÊci zamawiajàcego do chwili podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podlegajà wi´c prawu administracyjnemu, pozosta∏e zaÊ, majàce miejsce ju˝ po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia, majà charakter wy∏àcznie
cywilistyczny i jako takie podlegajà wy∏àcznej kompetencji sàdów cywilnych.
Zgodnie z art. 144 i 145 Konstytucji sàdy powszechne sà kompetentne do rozpatrywania wszystkich spraw dotyczàcych praw i obowiàzków wynikajàcych z zamówieƒ publicznych na us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane. Jedynie sàdy powszechne sà upowa˝nione do rozstrzygania w sprawach wykonania zamówienia
czy te˝ wniosków o przyznanie odszkodowania. Dalej, zgodnie z powy˝szym
rozró˝nieniem, jednostronne decyzje zamawiajàcego podlegajà zaskar˝eniu do
najwy˝szego sàdu administracyjnego w Belgii – Rady Paƒstwa (Conseil d’Etat).
Adres Rady Paƒstwa to: 33 rue de la Science, 1040 Bruxelles. Adres internetowy to: http://www.raadvst-consetat.be.
24

Wi´cej na temat koncepcji „l’acte detachable” – Evelyne Clerc „L’overture des marchés publics:
Effectivité et protection juridique”, Editions Universitaires Fribourg Suisse, 1997, str. 147 i n.
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Skarg´ do Rady Paƒstwa mo˝na wnieÊç w terminie 60 dni, liczàc od dnia,
w którym decyzja zamawiajàcego zosta∏a opublikowana czy te˝ zakomunikowana
zamawiajàcemu. Rada mo˝e uchyliç decyzj´ zamawiajàcego, zawiesiç post´powanie lub na∏o˝yç grzywn´. Decyzje zamawiajàcych zapad∏e do czasu podj´cia
l’acte detachable mogà byç uchylone zarówno przed, jak i po zawarciu umowy –
w tym ostatnim jednak przypadku, pomimo uznania decyzji zamawiajàcego za
niewa˝nà, kontrakt zawarty w jej wyniku pozostaje w mocy, zaÊ kompetentny do
uniewa˝nienia umowy jest jedynie sàd powszechny25.
Rada nie ma kompetencji w zakresie odszkodowania dla wykonawcy – wnioski takie sk∏ada si´ wy∏àcznie w sàdach powszechnych pierwszej instancji. Legitymacja procesowa do wniesienia odwo∏ania przys∏uguje wykonawcy, którego
interes prawny dozna∏ uszczerbku na skutek naruszenia przez zamawiajàcego
odpowiednich przepisów. W odwo∏aniu zawarty jest zwykle wniosek o uniewa˝nienie decyzji zamawiajàcego, mo˝na jednak wyobraziç sobie jeszcze inne
wnioski wykonawców:
• wniosek o to, a˝eby wnioskodawca (w terminie dwóch tygodni) zosta∏ dopuszczony do dalszych etapów post´powania;
• wniosek o zobowiàzanie zamawiajàcego do przyznania wykonawcy takiego
samego traktowania, z jakiego korzystali inni wykonawcy w okresie pomi´dzy
podj´ciem zaskar˝onej decyzji i orzeczeniem sàdu – np. przyznanie wykonawcy dodatkowego czasu na zapoznanie si´ z dokumentacjà zamówienia.
Z kolei wniosek o odszkodowanie sk∏ada si´ wy∏àcznie w sàdach powszechnych (cywilnych). Aby uzyskaç odszkodowanie, wykonawca powinien udowodniç, ˝e zamawiajàcy, poprzez naruszenie stosownych przepisów, wyrzàdzi∏ mu
szkod´. Je˝eli wniosek o odszkodowanie by∏ poprzedzony odwo∏aniem do Rady
Paƒstwa, a ta ostatnia uniewa˝ni∏a decyzj´ zamawiajàcego, sàd jest zwiàzany tym
wyrokiem. Wykonawca musi wi´c jedynie wykazaç, ˝e na skutek decyzji zamawiajàcego poniós∏ szkod´. Sposób ustalenia wysokoÊci odszkodowania zale˝y
m.in. od rodzaju post´powania o udzielenie zamówienia. W przypadku licytacji,
wykonawca, którego oferta zosta∏a nies∏usznie odrzucona, je˝eli udowodni, ˝e to
jego oferta powinna byç wybrana, ma prawo do odszkodowania równego 10%
ceny oferty. Z kolei w przetargu, a wi´c w procedurze, w której cena nie jest
jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wykonawca musi wykazaç wysokoÊç
poniesionej przez siebie straty.
G∏ównym kryterium pozwalajàcym s´dziemu obliczyç wysokoÊç odszkodowania jest wartoÊç zamówienia. Praktyka wskazuje na to, ˝e sàdy wybra∏y doÊç proste rozwiàzanie – wymierzajà odszkodowanie w wysokoÊci 10% wartoÊci przetargu, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e w takiej mniej wi´cej wysokoÊci kszta∏tuje si´ zysk
netto w przypadku zamówieƒ na roboty budowlane. Z regu∏y odszkodowanie po-

25

Ibidem, str. 184.
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krywa utracony zysk, ale ju˝ nie dodatkowe wydatki zwiàzane z udzia∏em w post´powaniu, np. przygotowania do z∏o˝enia oferty, wydatki administracyjne itp. Przepisy belgijskie nie przewidujà natomiast konkretnego terminu na wniesienie sprawy do sàdu cywilnego. Termin przedawnienia takich spraw wynosi a˝ 30 lat – dotyczy to równie˝ ˝àdania odszkodowania.

Przydatne adresy internetowe
• Bulletin des adjudications – biuletyn zamówieƒ publicznych – ttp://www. ejustice. just. fgov. be/cgi_bul/bul. pl
• Chambre de Commerce et d'Industrie de Charleroi – http://www.ccic.be Izba
publikuje na swojej stronie streszczenia wybranych og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych, publikowanych zarówno przez zamawiajàcych w Belgii, jak
i w krajach oÊciennych, a tak˝e przez niektóre instytucje europejskie.
• Assistance en Adjudications Publics http://www.ebp.be Portal poÊwi´cony
zamówieniom publicznym, oferujàcy ró˝ne us∏ugi dla podmiotów publicznych,
m.in. informacje o zmianach w przepisach o zamówieniach publicznych, mo˝liwoÊci publikacji og∏oszenia, zamieszczenia dokumentacji przetargowej itp.
• Joint electronic public procurement portal – http://www.jepp.be/ Strona projektu poÊwi´conego zamówieniom elektronicznym.

Oddzia∏ 3. – Czechy
Podzia∏ administracyjny Republiki Czeskiej obejmuje 13 krajów (czes. kraje),
które sà odpowiednikami naszych województw, oraz miasto wydzielone Praga.
Podzia∏ na kraje obowiàzuje od 2000 roku. Do niedawna kraje by∏y podzielone na
mniejsze jednostki zwane powiatami (cz. okresy). Od 1 stycznia 2003 r. powiaty
nie sà ju˝ jednostkà podzia∏u administracyjnego Czech. W ich miejsce powo∏ano
gminy z rozszerzonymi uprawnieniami (cz. obce s rozšířenou působností). Podzia∏
na powiaty zachowa∏y jednak sàdy, policja i niektóre inne urz´dy paƒstwowe.
Zosta∏ on równie˝ zachowany dla celów statystycznych.

Przepisy dotyczàce zamówieƒ publicznych
Procedury udzielania zamówieƒ publicznych u naszego po∏udniowego sàsiada sà
obecnie uregulowane w ustawie z 14 marca 2006 r. o udzielaniu zamówieƒ publicznych i koncesji (Zákon o veřejných zakázkách)26. Ustawa ta wesz∏a w ˝ycie 1 lipca
2006 r. i zastàpi∏a ustaw´ nr 40/2004, która obowiàzywa∏a nieco ponad dwa lata (od
1 maja 2004 r.). Jest to ju˝ trzecia ustawa o zamówieniach publicznych w Czechach
(pierwsza zosta∏a uchwalona w 1994 r., kolejna tu˝ przed akcesjà do UE).

26

Opublikowana w czeskim dzienniku ustaw z 19 kwietnia 2006 r.
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Nowa ustawa sk∏ada si´ ze 161 artyku∏ów i jest podzielona na dziewi´ç cz´Êci:
1) przepisy ogólne, 2) procedury udzielania zamówieƒ publicznych, 3) szczególne procedury zamówieƒ publicznych, 4) konkurs na projekt, 5) procedury odwo∏awcze, 6) lista zakwalifikowanych wykonawców, 7) przepisy wspólne, 8) przepisy przejÊciowe i koƒcowe, 9) wejÊcie w ˝ycie ustawy.
Zakresem ustawy obj´te sà zamówienia publiczne, czyli umowy o charakterze majàtkowym zawierane pomi´dzy zamawiajàcym i wykonawcà, których
przedmiotem sà dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane.

Zakres podmiotowy przepisów
Zakresem ustawy obj´te sà nast´pujàce podmioty (zamawiajàcy):
• Republika Czeska,
• tzw. paƒstwowe organizacje pomocnicze (wspierajàce),
• regionalne lub gminne organy samorzàdu terytorialnego lub organizacje
wspierajàce,
• podmioty prawa publicznego, czyli podmioty, które spe∏niajà nast´pujàce
kryteria:
° zosta∏y ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
° posiadajà osobowoÊç prawnà oraz
° spe∏niajà co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:
– bàdê sà finansowane w przewa˝ajàcej cz´Êci przez organy paƒstwowe,
organy samorzàdowe lub inne podmioty prawa publicznego,
– bàdê ich zarzàd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów,
– bàdê te˝ ponad po∏ow´ sk∏adu ich organu kierowniczego, zarzàdzajàcego lub nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe lub inne podmioty prawa publicznego
podmioty
subwencjonowane, czyli osoby fizyczne lub prawne, udzielajàce
•
zamówienia, które w wi´cej ni˝ 50% jest finansowane bezpoÊrednio przez zamawiajàcego lub za poÊrednictwem innego podmiotu,
• podmioty dzia∏ajàce w nast´pujàcych sektorach:
° gospodarki wodnej,
° energetyki,
° transportu,
° us∏ug pocztowych,
– o ile udzielajà zamówieƒ zwiàzanych z tà dzia∏alnoÊcià.
System zamówieƒ publicznych w Czechach jest zdecentralizowany, co oznacza, ˝e poszczególni zamawiajàcy sà sami odpowiedzialni za udzielane przez siebie zamówienia.
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Nowej ustawie jest znane równie˝ poj´cie tzw. centralnego zamawiajàcego.
Jest to podmiot, który udziela zamówieƒ na rzecz innych organów, dzia∏ajàc w ich
imieniu bàdê zamawia towary, us∏ugi lub roboty budowlane, które sà nast´pnie od
niego nabywane przez inne podmioty publiczne. W obu przypadkach centralny
zamawiajàcy musi przestrzegaç ustawy, natomiast podmioty publiczne korzystajàce z jego us∏ug sà zwolnione z tego obowiàzku.

Zasady udzielania zamówieƒ publicznych
Zgodnie z § 6 ustawy zamówienia publiczne powinny byç udzielane zgodnie
z zasadami przejrzystoÊci, równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji.
W przypadku wszystkich procedur udzielenia zamówienia zamawiajàcy jest obowiàzany traktowaç uczestników post´powania w sposób niedyskryminacyjny oraz
przejrzysty. Jedynym wyjàtkiem od zasady równego traktowania oferentów jest
przewidziana w ustawie preferencja dla przedsi´biorców zatrudniajàcych osoby
niepe∏nosprawne27. Preferencja ta dotyczy jedynie zamówieƒ podprogowych.
Polega ona na tym, ˝e w przypadku procedury otwartej lub ograniczonej ofert´
z∏o˝onà przez przedsi´biorc´, u którego osoby niepe∏nosprawne stanowià wi´cej
ni˝ 50% ogó∏u pracowników, uwa˝a si´ za najkorzystniejszà, o ile nie jest ona
o wi´cej ni˝ 20% dro˝sza od oferty z∏o˝onej przez pozosta∏ych oferentów. Fakt
zatrudniania niepe∏nosprawnych powinien byç potwierdzony zaÊwiadczeniem
wydanym przez odpowiedni lokalny urzàd pracy.

Progi obowiàzywania ustawy
Ustawa przewiduje trzy typy zamówieƒ publicznych (§ 7 (3)):
• ponadprogowe,
• podprogowe,
• ma∏ej wartoÊci.
Zamówienia ponadprogowe to zamówienia, których wartoÊç przekracza poni˝sze progi:
• dostawy
28
° 4 290 000 czeskich koron (Kc) dla Republiki Czeskiej i paƒstwowych organizacji pomocniczych,
° 6 607 000 Kc dla samorzàdu terytorialnego,
° 13 215 000 Kc dla zamawiajàcych sektorowych;
• us∏ugi
° 4 290 000 Kc dla Republiki Czeskiej i paƒstwowych organizacji pomocniczych,
27
28

Preferencja ta jest dopuszczalna zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2004/18.
1 Kc to ok. 0,03 EUR.
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° 6 607 000 Kc samorzàdu terytorialnego,
° 13 215 000 Kc dla zamawiajàcych sektorowych;
roboty
budowlane – 165 288 000 Kc dla wszystkich zamawiajàcych.
•
Z przekroczeniem tych progów wià˝e si´ obowiàzek opublikowania og∏oszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej czy te˝ wyznaczenia
d∏u˝szych terminów sk∏adania ofert bàdê wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu.
Powy˝sze progi odpowiadajà zaktualizowanym progom obowiàzywania wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Komisji
nr 2083/2005 i w komunikacie 2005/C325/09.
Zamówienia podprogowe to te, których wartoÊç wynosi co najmniej 2 000 000 Kc
dla dostaw lub us∏ug oraz 6 000 000 Kc dla robót budowlanych, lecz nie przekracza
progów, od których dane zamówienie uwa˝a si´ za ponadprogowe (patrz wy˝ej).
Zamówienia ma∏ej wartoÊci to te, których wartoÊç nie przekracza 2 000 000 Kc
dla dostaw lub us∏ug oraz 6 000 000 dla robót budowlanych.
Wszystkie progi sà okreÊlone w ustawie bez uwzgl´dniania podatku od wartoÊci dodanej (VAT).

Procedury udzielania zamówieƒ
Ustawa przewiduje nast´pujàce procedury udzielania zamówieƒ publicznych:
•
•
•
•
•
•

procedura otwarta,
procedura ograniczona,
procedura negocjacyjna z publikacjà og∏oszenia,
procedura negocjacyjna bez publikacji og∏oszenia,
dialog konkurencyjny oraz
procedura uproszczona dla zamówieƒ podprogowych.

Procedurami podstawowymi sà otwarta i ograniczona. W procedurze otwartej
oferty mogà z∏o˝yç wszyscy zainteresowani oferenci w odpowiedzi na dane og∏oszenie o zamówieniu. Zabronione sà negocjacje zamawiajàcego z wykonawcami. W procedurze ograniczonej oferty mogà z∏o˝yç jedynie wykonawcy zaproszeni przez zamawiajàcego. Post´powanie w tej procedurze sk∏ada si´ z dwóch odr´bnych faz. Zamawiajàcy publikuje najpierw og∏oszenie, w którym zaprasza wykonawców do sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Nast´pnie zamawiajàcy dokonuje wyboru takiej liczby wykonawców, która zapewni rzeczywistà konkurencj´, wy∏àcznie na podstawie dokumentów i Êrodków dowodowych wymienionych wprost
w odpowiednich przepisach dyrektyw. Wykonawcy, sk∏adajàc wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu, majà obowiàzek wykazaç, ˝e spe∏niajà warunki okreÊlo– 57 –

ne przez zamawiajàcego. Zamawiajàcy powinien zaprosiç co najmniej pi´ciu (w przypadku zamawiajàcych sektorowych – trzech) wykonawców do kolejnej fazy post´powania – z∏o˝enia ofert. Wyboru wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania
ofert, dokonuje si´ w oparciu o obiektywne kryteria, odnoszàce si´ do:
• wiarygodnoÊci wykonawcy,
• jego sytuacji finansowej i ekonomicznej,
• jego wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych.
Je˝eli liczba wykonawców spe∏niajàcych warunki okreÊlone przez zamawiajàcego jest mniejsza ni˝ pi´ç, zamawiajàcy powinien zaprosiç wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki. Zaproszenie do sk∏adania ofert powinno byç wys∏ane na piÊmie i zawieraç co najmniej nast´pujàce informacje:
•
•
•
•
•
•

dokumentacj´ przetargowà lub informacje o miejscu, gdzie mo˝na jà uzyskaç,
informacj´ o publikacji og∏oszenia o zamówieniu,
termin sk∏adania ofert,
miejsce sk∏adania ofert,
kryteria udzielenia zamówienia,
informacje, w jakim j´zyku mogà byç sk∏adane oferty.

Procedura negocjacyjna polega na tym, ˝e zamawiajàcy udziela zamówienia
po przeprowadzeniu negocjacji z jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców. Ustawa wyró˝nia procedur´ negocjacyjnà z wczeÊniejszà publikacjà og∏oszenia oraz
bez takiej publikacji. Zarówno jedna, jak i druga jest jednak dopuszczalna tylko
w wyjàtkowych, ÊciÊle okreÊlonych przypadkach. Przyk∏adowo, ustawa zezwala na
skorzystanie z procedury negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia:
• je˝eli w procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty albo wp∏yn´∏y jedynie nieodpowiednie
oferty;
• je˝eli w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie
zosta∏y z∏o˝one ˝adne wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,
a tak˝e:
• w wyjàtkowych przypadkach, gdy charakter dostaw, robót budowlanych lub
us∏ug bàdê zwiàzane z nimi ryzyko nie pozwalajà na dokonanie wczeÊniejszej
ogólnej wyceny;
• w odniesieniu do us∏ug, zw∏aszcza tych wymienionych w kategorii 6 w za∏àczniku IIA do dyrektywy oraz us∏ug intelektualnych, gdy specyfikacje techniczne
nie mogà byç ustalone z dostatecznà precyzjà, aby umo˝liwiç wybór oferty najkorzystniejszej w procedurze otwartej lub ograniczonej;
• gdy dane roboty budowlane s∏u˝à wy∏àcznie celom badawczym, doÊwiadczalnym lub rozwojowym, nie zaÊ zapewnieniu zysku lub pokryciu poniesionych
kosztów badaƒ i rozwoju.
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Z kolei z procedury negocjacyjnej bez publikacji og∏oszenia mo˝na skorzystaç,
je˝eli (art. 31):
• w poprzedniej procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie wp∏yn´∏y ˝adne oferty lub wp∏yn´∏y jedynie oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y w sposób
istotny zmienione oraz o ile przekazano Komisji Europejskiej, na jej wniosek, sprawozdanie;
• w poprzedniej procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu;
• z przyczyn technicznych, artystycznych lub zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych zamówienie mo˝e zostaç udzielone tylko okreÊlonemu wykonawcy;
• zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç, niewynikajàca z przyczyn zale˝nych od zamawiajàcego, która sprawia, ˝e nie mo˝na zachowaç terminów przewidzianych w odniesieniu do
procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia.
Ponadto procedura ta jest dopuszczalna w odniesieniu do towarów nabywanych na gie∏dzie towarowej, na wyjàtkowo korzystnych warunkach,
dost´pnych w ograniczonym czasie, nabywanych od przedsi´biorcy b´dàcego
w stanie likwidacji, zamówieƒ udzielanych zwyci´zcy konkursu, zamówieƒ,
których przedmiotem sà wyroby produkowane jedynie w celach naukowych,
doÊwiadczalnych, badawczych lub rozwojowych. Przepis ten nie obejmuje
produkcji seryjnej, majàcej na celu udowodnienie zdolnoÊci rynkowych
lub pokrycie kosztów badaƒ i rozwoju oraz do tzw. zamówieƒ uzupe∏niajàcych
lub dodatkowych.
Dialog konkurencyjny to nowa procedura wprowadzona w Czechach w Êlad za
nowymi dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiajàcy ma prawo skorzystaç
z procedury dialogu konkurencyjnego w przypadku zamówieƒ szczególnie skomplikowanych, je˝eli nie jest mo˝liwe udzielenie zamówienia w procedurze otwartej lub ograniczonej. Za szczególnie skomplikowane uwa˝a si´ te zamówienia,
w przypadku których zamawiajàcy:
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç Êrodków technicznych zdolnych zaspokoiç jego potrzeby lub pozwalajàcych osiàgnàç wyznaczone przez niego cele
bàdê te˝
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç prawnych i/lub finansowych ram danego
przedsi´wzi´cia.
W ramach dialogu konkurencyjnego zamówienie mo˝e byç udzielane wy∏àcznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Cena nie mo˝e byç wi´c jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Jest to jedyna procedura
w ustawie, która przewiduje takie ograniczenie.
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Post´powanie w ramach dialogu konkurencyjnego jest opisane szczegó∏owo
w § 35 i 36 ustawy i zgodnie z tym przepisem sk∏ada si´ z kolejnych etapów. Zamawiajàcy publikuje og∏oszenie o dialogu konkurencyjnym, okreÊlajàc w nim
swoje potrzeby oraz wymagania, które powinny byç szczegó∏owo zdefiniowane
w specyfikacji zamówienia. W og∏oszeniu zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Nast´pnie sprawdza wiarygodnoÊç poszczególnych wykonawców, wyklucza tych, co do których zachodzà
przes∏anki do ich wykluczenia, sprawdza zdolnoÊç finansowà oraz ekonomicznà
wykonawców, a tak˝e ich zdolnoÊci techniczne oraz umiej´tnoÊci zawodowe.
Kwalifikacja do udzia∏u w post´powaniu odbywa si´ w oparciu o warunki okreÊlone przez zamawiajàcego, podane w og∏oszeniu, oraz na podstawie dokumentów
lub zaÊwiadczeƒ wymienionych w dyrektywie i za˝àdanych przez zamawiajàcego.
Warunki udzia∏u w post´powaniu oraz wymagane dokumenty powinny byç zwiàzane z zamówieniem oraz proporcjonalne, czyli odpowiednie do wartoÊci oraz
przedmiotu zamówienia (nie powinny byç zbyt wygórowane). Zamawiajàcy powinien zaprosiç do udzia∏u w dialogu co najmniej trzech wykonawców. Je˝eli liczba
zakwalifikowanych wykonawców jest mniejsza ni˝ trzy, zamawiajàcy ma obowiàzek zaprosiç wszystkich wykonawców, którzy spe∏nili okreÊlone przez niego minimalne wymogi. Pierwszy etap post´powania w ramach dialogu konkurencyjnego
do z∏udzenia przypomina procedur´ ograniczonà lub negocjacyjnà z publikacjà
og∏oszenia. Ró˝nice pojawiajà si´ dopiero na dalszych etapach post´powania. Nast´pnie zamawiajàcy prowadzi z zakwalifikowanymi do udzia∏u w post´powaniu
wykonawcami „dialog”, którego celem jest zidentyfikowanie oraz zdefiniowanie
Êrodków w najwi´kszym mo˝liwie stopniu zaspokajajàcych potrzeby zamawiajàcego. W trakcie dialogu zamawiajàcy mo˝e przedyskutowaç z jego uczestnikami
wszystkie aspekty udzielanego zamówienia (np. prawne lub finansowe aspekty
przedsi´wzi´cia). Podczas post´powania zamawiajàcy jest obowiàzany zapewniç
równe traktowanie wszystkich wykonawców. W szczególnoÊci nie wolno mu udost´pniaç, w sposób dyskryminacyjny, niektórym wykonawcom pewnych informacji, które uprzywilejowa∏yby ich w stosunku do pozosta∏ych uczestników dialogu.
Nie mo˝e te˝ udost´pniç pozosta∏ym wykonawcom rozwiàzaƒ czy te˝ innych poufnych informacji, przedstawionych przez danego wykonawc´, bez jego zgody.
Zamawiajàcy mo˝e za∏o˝yç, ˝e dialog b´dzie si´ sk∏ada∏ z nast´pujàcych po sobie
etapów, których celem b´dzie zmniejszenie liczby rozwiàzaƒ dyskutowanych podczas kolejnej fazy. Mo˝liwoÊç zmniejszania liczby dyskutowanych rozwiàzaƒ
powinna byç przewidziana w og∏oszeniu lub specyfikacji. Wybór rozwiàzaƒ odbywa si´ na podstawie kryteriów okreÊlonych w og∏oszeniu i/lub specyfikacji. Zamawiajàcy prowadzi dialog a˝ do chwili, kiedy jest w stanie zidentyfikowaç rozwiàzanie lub rozwiàzania, które zaspokajajà jego potrzeby. Po zakoƒczeniu dialogu
i poinformowaniu o tym wykonawców zamawiajàcy zaprasza ich do z∏o˝enia ofert
ostatecznych. Podstawà ich z∏o˝enia sà rozwiàzania przedstawione i doprecyzowane w trakcie post´powania. Oferty ostateczne powinny zawieraç wszystkie
wymagane, niezb´dne dla wykonania zamówienia elementy. Na ˝àdanie zamawiajàcego oferty mogà byç wyjaÊniane, uzupe∏niane, doprecyzowane lub

– 60 –

„ulepszane” – czynnoÊci te nie mogà jednak prowadziç do zmiany zasadniczych
elementów oferty lub przetargu oraz „wypaczenia” konkurencji lub dyskryminacji wykonawców. Zamawiajàcy wybiera nast´pnie ofert´ najkorzystniejszà i udziela zamówienia. Ocena ofert odbywa si´ w oparciu o kryteria okreÊlone w og∏oszeniu. Na ˝àdanie zamawiajàcego wykonawca, który z∏o˝y∏ ofert´ uznanà za najkorzystniejszà, mo˝e zostaç wezwany do wyjaÊnienia niektórych aspektów swojej
oferty lub do potwierdzenia zawartych w niej zobowiàzaƒ, pod warunkiem ˝e
rezultatem tego nie b´dzie zmiana istotnych elementów oferty lub przetargu,
wypaczenie konkurencji lub dyskryminacja. Aby zach´ciç wykonawców do
udzia∏u w tej procedurze, ustawa pozwala zamawiajàcemu ustanowiç nagrody lub
wynagrodzenie dla uczestników dialogu.
Zamawiajàcy mo˝e tak˝e skorzystaç z procedury uproszczonej dla zamówieƒ
podprogowych. W procedurze tej zamawiajàcy zaprasza na piÊmie co najmniej
pi´ciu wykonawców do z∏o˝enia ofert oraz wykazania, ˝e spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu.

Terminy sk∏adania ofert
Jednym z tych przypadków, kiedy ustawa przewiduje mniejszy rygoryzm dla
zamówieƒ podprogowych ni˝ dla ponadprogowych, sà terminy minimalne sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Sà one krótsze dla zamówieƒ podprogowych.
Ustawa przewiduje ró˝ne minimalne terminy w zale˝noÊci od tego, czy zamawiajàcy udziela zamówienia ponad- czy podprogowego. Ustawa nie definiuje minimalnych terminów dla zamówieƒ ma∏ej wartoÊci. Terminy sk∏adania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu liczone sà od daty wys∏ania
og∏oszenia do publikacji. Termin sk∏adania ofert w procedurze ograniczonej liczy
si´ od daty wys∏ania zaproszenia do sk∏adania ofert.
Minimalne terminy dla sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu (dotyczàce procedury ograniczonej, procedury negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia i dialogu konkurencyjnego):
1) zamówienia ponadprogowe
a) co najmniej 37 dni lub
b) co najmniej 15 dni w procedurze ograniczonej lub procedurze negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia, kiedy nie jest mo˝liwe wyznaczenie terminu
wskazanego w pkt a);
2) zamówienia podprogowe:
a) co najmniej 15 dni lub
b) co najmniej 10 dni w procedurze ograniczonej lub procedurze negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia, kiedy nie jest mo˝liwe wyznaczenie terminu
wskazanego w pkt a).
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Minimalne terminy sk∏adania ofert:
1) zamówienia ponadprogowe:
a) co najmniej 52 dni w procedurze otwartej,
b) co najmniej 40 dni w procedurze ograniczonej,
c) co najmniej 10 dni w procedurze ograniczonej, kiedy z niezawinionych, obiektywnych przyczyn nie jest mo˝liwe wyznaczenie terminu wskazanego w pkt b);
2) zamówienia podprogowe
a) co najmniej 22 dni w procedurze otwartej,
b) co najmniej 15 dni w procedurze ograniczonej oraz procedurze uproszczonej,
c) co najmniej 7 dni, kiedy z obiektywnych, niezawinionych przyczyn nie jest
mo˝liwe wyznaczenie terminu wskazanego w pkt b).
Do swobodnego uznania zamawiajàcego nale˝y natomiast wyznaczenie terminu sk∏adania ofert w dialogu konkurencyjnym oraz w procedurze negocjacyjnej
z publikacjà og∏oszenia, a tak˝e w przypadku udzielania zamówieƒ w ramach
umów ramowych.
Ustawa przewiduje równie˝ mo˝liwoÊç skrócenia terminów, je˝eli zamawiajàcy
opublikowa∏ zbiorcze og∏oszenie o zamówieniach planowanych w danym okresie lub
jeÊli wykorzysta∏ Êrodki elektronicznej komunikacji z wykonawcami, np. zamieÊci∏
w interernecie dokumentacj´ przetargowà, do której dost´p jest nieograniczony.
Post´powanie w sprawie koncesji na us∏ugi i roboty budowlane
Udzielanie koncesji na us∏ugi i roboty budowlane jest uregulowane w odr´bnej ustawie z 14 marca 2006 r. – ustawa o koncesjach i procedurach udzielania
koncesji. Ustawa ma zastosowanie do tych koncesji, których wartoÊç wynosi co
najmniej 2 000 000 Kc (ok. 66 000 euro).
Ustawa przewiduje dwie procedury wyboru koncesjonariusza:
• procedura podobna do procedury ograniczonej z dodatkowà mo˝liwoÊcià
negocjacji,
• dialog koncesyjny po∏àczony z mo˝liwoÊcià prowadzenia negocjacji.
Pierwsza z tych procedur jest mieszankà procedury ograniczonej z negocjacyjnà z publikacjà og∏oszenia. W porównaniu z procedurà ograniczonà procedura
przewidziana w tej ustawie pozwala zamawiajàcemu na negocjowanie z potencjalnym koncesjonariuszem warunków wykonywania koncesji. Wybór koncesjonariusza mo˝e odbyç si´ tylko w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (cena nie mo˝e byç jedynym kryterium udzielenia zamówienia).
Procedura dialogu koncesyjnego ma z kolei zastosowanie w sytuacjach, kiedy
zamawiajàcy nie jest w stanie przed wszcz´ciem post´powania zdefiniowaç szczegó∏owo projektu b´dàcego przedmiotem koncesji. Procedura ta mo˝e byç stoso-
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wana w przypadku szczególnie skomplikowanych przedsi´wzi´ç dotyczàcych
infrastruktury lub telekomunikacji. Po przeprowadzeniu oceny kwalifikacji zainteresowanych wykonawców zamawiajàcy zaprasza zakwalifikowanych wykonawców do udzia∏u w dialogu, którego celem jest znalezienie, wspólnie
z zamawiajàcym, najlepszych rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych realizacj´ przedsi´wzi´cia b´dàcego przedmiotem koncesji.

Organy odpowiedzialne za zamówienia publiczne
W Czechach istniejà dwie centralne instytucje odpowiedzialne za zamówienia
publiczne:
• Urzàd ds. Ochrony Konkurencji (Urzàd)
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo)
Urzàd jest organem kontrolnym oraz odwo∏awczym. Do jego kompetencji,
poza zamówieniami publicznymi, nale˝à tak˝e pomoc publiczna oraz ochrona
konkurencji.

•
•
•
•
•

Kompetencje Urz´du w zakresie zamówieƒ publicznych obejmujà:
stosowanie Êrodków tymczasowych,
kontrolowanie prawid∏owoÊci post´powania zamawiajàcego,
podejmowanie decyzji dotyczàcych naruszenia prawa przez zamawiajàcych,
nak∏adanie kar i innych sankcji,
wykonywanie innych zadaƒ, zgodnie z odr´bnymi przepisami.

Urzàd jest organem odwo∏awczym w zakresie zamówieƒ publicznych (patrz
szerzej pkt 1.5).
Ministerstwo jest odpowiedzialne za opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie zamówieƒ publicznych, monitorowanie rozwoju systemu zamówieƒ publicznych oraz gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczàcych udzielanych zamówieƒ.
Dane teleadresowe obu instytucji:
Urzàd ds. Ochrony Konkurencji (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)
Joštova 8, 601 56 pracoviště Brno
Adres e-mail: posta@compet.cz
Adres strony internetowej: www.compet.cz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel. 22486 1111
Adres strony internetowej: www.mmr.cz
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Informacje statystyczne o rynku zamówieƒ publicznych
WartoÊç zamówieƒ publicznych udzielonych w tym kraju w 2004 r. by∏a szacowana na ok 22,3 mld euro. WartoÊç zamówieƒ og∏oszonych w Dzienniku Urz´dowym UE wynios∏a ok. 320 mln euro. Równie˝ w 2004 r. czescy zamawiajàcy opublikowali w Dz. Urz. UE 471 og∏oszeƒ. Udzia∏ wartoÊci zamówieƒ opublikowanych w Dzienniku w stosunku do ogólnej wartoÊci zamówieƒ udzielonych w tym
kraju wyniós∏ w 2004 r. 1,43% (Êrednia unijna to 16%).
JeÊli chodzi o statystyk´ zamówieƒ za 2005 r., to wg danych Ministerstwa ∏àczna wartoÊç zamówieƒ udzielonych w Czechach wynios∏a prawie 184 mld Kc (czyli
ok. 6,5 mld euro)29. Statystyka ta uwzgl´dnia jedynie zamówienia podprogowe
i powy˝ej progów, nie obejmuje zamówieƒ „ma∏ej wartoÊci”, czyli do 2 000 000 Kc
dla dostaw i us∏ug oraz do 6 000 000 Kc dla robót budowlanych. JeÊli chodzi
o przedmiot zamówienia: 55% zamówieƒ dotyczy∏o robót budowlanych, 23%
us∏ug, a 22% dostaw. WartoÊç zamówieƒ powy˝ej progu stanowi∏a 59% wszystkich
zamówieƒ obj´tych statystykà30.
Przedsi´biorcy z Polski uzyskali w 2005 r. 12 zamówieƒ, których wartoÊç stanowi∏a ∏àcznie 1% ca∏kowitej wartoÊci zamówieƒ31. JeÊli chodzi o liczb´ (ale nie wartoÊç) uzyskanych zamówieƒ, przedsi´biorcy polscy ustàpili jedynie niemieckim,
francuskim oraz brytyjskim. Bioràc pod uwag´ wartoÊç uzyskanych zamówieƒ,
zaj´li pierwsze miejsce w kategorii wykonawców zagranicznych.

èród∏a informacji o zamówieniach – publikacja og∏oszeƒ
Og∏oszenia dotyczàce zamówieƒ o wartoÊciach przekraczajàcych progi europejskie publikowane sà w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej w dodatku S (www.ted.europa.eu). Sà one tak˝e zamieszczane w centralnym systemie
informatycznym dotyczàcym zamówieƒ publicznych, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (adres: www.mmr.cz). System ten s∏u˝y nie
tylko do upubliczniania informacji o udzielanych zamówieniach, ale równie˝
gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych wymaganych przez Komisj´
Europejskà. Zamieszczane sà w nim równie˝ og∏oszenia o zamówieniach
„podprogowych”. Brak jest natomiast papierowego wydania biuletynu
zamówieƒ publicznych.

Warunki wymagane od wykonawców – kryteria kwalifikacji
Wykonawcy zainteresowani ubieganiem si´ o zamówienia publiczne w Czechach
muszà spe∏niaç okreÊlone warunki (kryteria). Zgodnie z ustawà wyró˝nia si´:

29
30
31

èród∏o: www.mmr.cz.
Ibidem.
Ibidem.
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•
•
•
•

ogólne warunki kwalifikacji,
zawodowe (profesjonalne) warunki kwalifikacji,
finansowe i ekonomiczne warunki kwalifikacji,
techniczne warunki kwalifikacji.

Warunki kwalifikacji okreÊlane przez zamawiajàcego powinny byç zwiàzane
z przedmiotem zamówienia. Warunki finansowe i ekonomiczne oraz techniczne
nie mogà byç tak˝e kryterium udzielenia zamówienia. Innymi s∏owy, zamawiajàcy
nie mo˝e wybraç oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria, które dotyczà osoby wykonawcy (jego obrót, doÊwiadczenie itp.).
Wykonawca ma obowiàzek wykazaç, ˝e spe∏nia warunki udzia∏u w post´powaniu. Moment, w jakim powinny byç one spe∏nione, zale˝y od procedury udzielenia zamówienia publicznego. W przypadku procedury ograniczonej oraz procedury uproszczonej wykonawca powinien je spe∏niaç w momencie z∏o˝enia wniosku o udzia∏ w post´powaniu. W procedurze otwartej warunki te muszà byç
spe∏nione w momencie sk∏adania ofert. Z kolei w procedurze otwartej z zastosowaniem tzw. systemu zamówieƒ dynamicznych wykonawca powinien wykazaç
spe∏nianie tych warunków w momencie sk∏adania oferty wst´pnej.
Ogólne warunki kwalifikacji:
• niewyst´powanie w stosunku do danego wykonawcy okolicznoÊci powodujàcych koniecznoÊç wykluczenia go z udzia∏u w post´powaniu o zamówienie
publiczne, takich jak: bankructwo, zakoƒczenie prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zaleganie z op∏acaniem podatków lub sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne lub ubezpieczenie zdrowotne, skazanie za przest´pstwo zwiàzane
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej;
• posiadanie pozwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, które nale˝y wykazaç przez przed∏o˝enie wyciàgu (niepochodzàcego z okresu wczeÊniejszego ni˝ 90 dni) z rejestru spó∏ek lub innego rejestru (wyciàg mo˝e byç w oryginale lub w formie oficjalnie potwierdzonej kopii);
• wykazanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub cz∏onkostwa w okreÊlonej organizacji zawodowej, o ile jest to wymagane w stosunku do danego
zamówienia publicznego, zgodnie z odr´bnymi przepisami.
Wykonawca niespe∏niajàcy kryteriów kwalifikacji podlega wykluczeniu
z udzia∏u w post´powaniu. Ustawa stanowi, ˝e sà one spe∏nione przez ka˝dego
wykonawc´, który nie jest w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, nie zawiesi∏ dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo
zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià zawodowà, w ostatnich trzech latach nie zosta∏
uznany za winnego powa˝nego wykroczenia zawodowego, nie zalega z uiszczaniem sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne wymaganych przez przepisy prawa
kraju, w którym ma siedzib´ oraz wywiàzuje si´ z obowiàzku p∏atnoÊci podatków.
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Wykonawca jest obowiàzany wykazaç spe∏nianie przez niego ogólnych warunków
kwalifikacji poprzez przed∏o˝enie wyciàgu z rejestru karnego oraz innej odpowiednich dokumentów, nie starszych ni˝ 6 miesi´cy.
W przypadku zamówieƒ podprogowych nie jest wymagane przed∏o˝enie dokumentów na potwierdzenie spe∏niania okreÊlonych wy˝ej warunków, lecz wystarczy
z∏o˝enie oÊwiadczenia przez wykonawc´.

Lista zakwalifikowanych wykonawców
W Czechach oficjalna lista zatwierdzonych wykonawców jest prowadzona
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mmr.cz), dalej „Ministerstwo”.
Na list´ wpisywani sà wykonawcy, którzy spe∏nili warunki kwalifikacji okreÊlone
w art. 30 ust. 2 lit a) c) i d) ustawy oraz udowodnili to przed∏o˝eniem odpowiednich dokumentów.
Na wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy, który spe∏ni∏ warunki kwalifikacji i przed∏o˝y∏ wymagane dokumenty, Ministerstwo dokonuje wpisu w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku; je˝eli warunki dla dokonania wpisu nie sà spe∏nione, wniosek jest oddalany. Zarejestrowany wykonawca jest obowiàzany poinformowaç Ministerstwo o ka˝dej zmianie w swoich zarejestrowanych danych,
w terminie 15 dni od wystàpienia zdarzenia powodujàcego koniecznoÊç jej dokonania, oraz przed∏o˝enia potwierdzajàcych t´ zmian´ dokumentów, nie starszych
ni˝ jeden miesiàc. O ile zmiana jest odpowiednio udokumentowana, Ministerstwo
jest obowiàzane dokonaç aktualizacji informacji wpisanych do rejestru. Jest
równie˝ obowiàzane wystawiç, na wniosek zainteresowanej osoby, wyciàg z rejestru, który powinien zawieraç wszystkie informacje zarejestrowane na liÊcie
(wydanie wypisu jest odp∏atne) .
WykreÊlenie z listy jest dokonywane z urz´du przez Ministerstwo, je˝eli zachodzà nast´pujàce okolicznoÊci:
• wykonawca przesta∏ spe∏niaç warunki kwalifikacji,
• wykonawca nie wype∏ni∏ swoich obowiàzków zwiàzanych z notyfikacjà dotyczàcych go zmian,
• do wniosku o wpis zosta∏y do∏àczone niekompletne lub nieodpowiednie dokumenty.
SkreÊlenie z listy jest te˝ mo˝liwe na pisemny wniosek przedsi´biorcy.
Na stronie Ministerstwa znajduje si´ wyszukiwarka zarejestrowanych wykonawców, która umo˝liwia wyszukiwanie wed∏ug ró˝nych kryteriów: nazwa wykonawcy, siedziba, prowadzona dzia∏alnoÊç (zarówno wg „s∏ów kluczowych”, jak
i kodów dzia∏alnoÊci gospodarczej).
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Lista zatwierdzonych wykonawców stanowi, zgodnie z ustawà, „system informatyczny administracji publicznej” dost´pny dla osób zainteresowanych. Lista
pe∏ni wi´c rol´ systemu informacji o wykonawcach.
System ten jest dost´pny na stronie Ministerstwa (pod adresem:
http://www2.mmr.cz/iszvz/default.aspx); ka˝da zainteresowana osoba ma prawo
wglàdu do listy.
Na wspomnianej stronie znajdujà si´ nast´pujàce informacje (tylko w j´zyku
czeskim):
• przewodnik dla wykonawców zainteresowanych rejestracjà na liÊcie,
• wzór wniosku o wpisanie na list´,
• wzór wniosku o zmian´ danych zarejestrowanych na liÊcie,
• wzór wniosku o wykreÊlenie z listy,
• wzór wniosku o wydanie wypisu z listy.
Zgodnie z postanowieniami ustawy od przedsi´biorców z innych paƒstw cz∏onkowskich UE, którzy sà zainteresowani uzyskaniem wpisu na list´, nie mo˝na
˝àdaç dokumentów innych ni˝ te, które obowiàzany jest przed∏o˝yç wykonawca
krajowy. Ministerstwo jest zobowiàzane zakomunikowaç innym krajom unijnym
adres instytucji, do której mogà byç sk∏adane wnioski o dokonanie wpisu na wspomnianà list´. Lista zawiera nast´pujàce informacje:
• nazwa i siedziba przedsi´biorstwa,
• przedmiot jego dzia∏alnoÊci,
• forma prawna przedsi´biorstwa,
• data z∏o˝enia wniosku o wpis,
• numer identyfikacyjny przedsi´biorstwa, je˝eli zosta∏ nadany,
• numer identyfikacji podatkowej, je˝eli zosta∏ nadany,
• imiona i nazwiska osób reprezentujàcych/dzia∏ajàcych w imieniu wykonawcy
oraz
• ogólne warunki kwalifikacji.

Wymagania dotyczàce przygotowania i z∏o˝enia oferty
Oferent mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´. Oferta obejmujàca warianty (§ 70 ustawy)
jest uwa˝ana za jednà ofert´. Oferty sk∏ada si´ na piÊmie lub w formie elektronicznej,
zgodnie z § 149 ustawy. Zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na sk∏adanie ofert w formie elektronicznej, pod warunkiem ˝e sà one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
Wymagania dotyczàce wadium
Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od oferentów wniesienia wadium Wadium mo˝na
˝àdaç w procedurze otwartej, ograniczonej, negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia
oraz dialogu konkurencyjnym. Jest ono wykluczone w przypadku systemów zamó-
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wieƒ dynamicznych. WysokoÊç wadium okreÊla sam zamawiajàcy w konkretnej
kwocie, wynoszàcej dok∏adnie 2% wartoÊci szacunkowej zamówienia. Wadium
mo˝e byç wniesione w formie gotówki, przelewu bankowego lub gwarancji bankowej. Wybór formy nale˝y do zamawiajàcego.
Otwarcie ofert oraz kryteria udzielenia zamówienia
Kryteriami udzielenia zamówienia sà, wg wyboru zamawiajàcego, najni˝sza
cena lub oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. W tym ostatnim przypadku
zamawiajàcy uwzgl´dnia tzw. kryteria cz´Êciowe – oprócz ceny, która jest obowiàzkowa, mogà byç zastosowane nast´pujàce kryteria: jakoÊç, estetyczne lub
funkcjonalne w∏aÊciwoÊci, serwis po sprzeda˝y, termin wykonania lub dostawy.
Waga wszystkich podkryteriów musi byç podana do wiadomoÊci wykonawców.
Kryteria wyboru oferty nie mogà dotyczyç osoby (kwalifikacji, doÊwiadczenia
itp.) wykonawcy.
Otwarcie ofert powinno nastàpiç w terminie okreÊlonym przez zamawiajàcego
w og∏oszeniu, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 30 dni, liczàc od daty sk∏adania ofert.

Dost´pne Êrodki i procedury odwo∏awcze
Wykonawcom, których interesy prawne zosta∏y naruszone przez zamawiajàcego w trakcie post´powania o udzielenie zamówienia, przys∏ugujà Êrodki odwo∏awcze, okreÊlone w rozdziale 5. ustawy. Sà one dost´pne zarówno w przypadku
zamówieƒ ponadprogowych, jak i podprogowych.
Procedura odwo∏awcza jest dwuetapowa:
1) protest do zamawiajàcego oraz
2) odwo∏anie do Urz´du.
Wykonawca, który jest lub by∏ zainteresowany uzyskaniem danego zamówienia, a który zosta∏ poszkodowany na skutek niezgodnej z prawem decyzji zamawiajàcego, mo˝e wnieÊç pisemny, uzasadniony protest do zamawiajàcego. Prawo
do wniesienia protestu przys∏uguje równie˝ wykonawcy, którego zamawiajàcy,
niezgodnie z prawem, nie dopuÊci∏ do systemu zamówieƒ dynamicznych. Termin
na wniesienie protestu wynosi 15 dni, liczàc od dnia, kiedy wykonawca dowiedzia∏
si´ o danym naruszeniu przepisów. Wniesienie protestu jest mo˝liwe tylko do
czasu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Protest wobec decyzji o wyborze oferty lub o wykluczeniu z udzia∏u w post´powaniu mo˝e byç wniesiony w ciàgu 15 dni od dnia poinformowania wykonawcy o danej decyzji. Wniesienie protestu powoduje, ˝e zamawiajàcy ma obowiàzek
zawiesiç post´powanie w sprawie zamówienia publicznego.
Protest powinien zawieraç informacje o wnoszàcym go wykonawcy, wskazanie czynnoÊci zamawiajàcego b´dàcych przedmiotem protestu oraz szkody, jakà
poniós∏ lub mo˝e ponieÊç wykonawca. W ciàgu 10 dni zamawiajàcy jest zobo– 68 –

wiàzany poinformowaç wykonawc´, czy zgadza si´, czy te˝ nie, z zarzutami
przez niego postawionymi. W tym drugim przypadku zamawiajàcy nie mo˝e
zawrzeç umowy przed up∏ywem 60 dni od dnia otrzymania protestu. Umowa
podpisana z naruszeniem tego przepisu jest niewa˝na. Wykonawcy, który otrzyma∏ odpowiedê, ˝e zamawiajàcy nie uwzgl´dni zarzutów podniesionych w proteÊcie lub uwzgl´dni je tylko cz´Êciowo, przys∏uguje prawo do wniesienia odwo∏ania od rozstrzygni´cia protestu do Urz´du. Termin na wniesienie odwo∏ania
wynosi 10 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o decyzji podj´tej przez
zamawiajàcego w zakresie jego protestu.
Od wniesionego odwo∏ania pobiera si´ wpis (kaucj´) w wysokoÊci 1% wartoÊci zamówienia. Kaucja nie mo˝e byç mniejsza ani˝eli 50 000 Kc ani wi´ksza ni˝
2 000 000 Kc. W przypadku kiedy nie jest mo˝liwe ustalenie wartoÊci zamówienia,
odwo∏ujàcy si´ wnosi kaucj´ w wysokoÊci 100 000 Kc.
Post´powanie o naruszenie przepisów ustawy mo˝e byç równie˝ wszcz´te
przez Urzàd z jego w∏asnej inicjatywy, w terminie trzech lat od dnia, w którym
nastàpi∏o naruszenie.

Przydatne adresy internetowe
Czeski rzàd – strona rzàdowa, zawiera linki do poszczególnych ministerstw oraz
urz´dów – http://www.vlada.cz
Rejestr przedsi´biorstw – http://www.ov.ihned.cz
Og∏oszenia o zamówieniach – ogólnokrajowa strona, na której zamieszczane sà
og∏oszenia o zamówieniach – http://www.centralni-adresa.cz
Urzàd Ochrony Konkurencji – http://www.compet.cz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – http://www.mmr.cz

Oddzia∏ 4. – Irlandia
System zamówieƒ publicznych w Irlandii jest zdecentralizowany. Ka˝da instytucja publiczna dokonuje zakupów samodzielnie, na w∏asny rachunek.
Jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, do stosowania procedur zamówieƒ publicznych zobowiàzane sà podmioty sektora publicznego, m.in.:
• agendy rzàdu centralnego (ministerstwa i instytucje im bezpoÊrednio podporzàdkowane, w tym wojsko i policja),
• instytucje samorzàdu terytorialnego,
• publiczne instytucje s∏u˝by zdrowia,
• publiczne placówki edukacyjne i naukowe,
• sektor u˝ytecznoÊci publicznej (woda, gaz, transport, itd.).
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Pe∏na lista instytucji zobowiàzanych do stosowania procedur udzielania zamówieƒ publicznych dost´pna jest na stronach Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej The Forum on Public Procurement in Ireland (www.fpp.ie).
W Irlandii nie istnieje odr´bna centralna instytucja rzàdowa, w∏aÊciwa w sprawach zamówieƒ publicznych – sprawy te sà powierzone Ministerstwu Finansów.
W Ministerstwie Finansów funkcjonuje wydzia∏ do spraw polityki zamówieƒ
publicznych – National Public Procurement Policy Unit, który odpowiada za przygotowywanie przepisów i wytycznych w tym zakresie.

Zamówienia o mniejszej wartoÊci (poni˝ej progów)
W Irlandii procedury udzielania zamówieƒ publicznych o wartoÊci poni˝ej
progów okreÊlonych w dyrektywach Unii Europejskiej uregulowane sà
w wytycznych Ministerstwa Finansów (opracowane przez National Public
Procurement Policy Unit) z 2004 r. (Public Procurement Guidelines – Competitive Process). Nowe wytyczne zastàpi∏y poprzednie, obowiàzujàce od 1994 r.
(Public Procurement – 1994 [Greek Book]). Przyj´cie nowych wytycznych
potrzebne by∏o ze wzgl´du na koniecznoÊç uwzgl´dnienia nowych dyrektyw
(poniewa˝ cz´Êç wytycznych dotyczy zamówieƒ o wartoÊci powy˝ej progów unijnych). Nowelizacja wspiera nowe metody udzielania zamówieƒ (zamówienia
elektroniczne) oraz k∏adzie wi´kszy nacisk na przejrzystoÊç post´powania
i wdra˝anie dobrych praktyk (best practice).
Obecnie NPPPU pracuje nad kolejnymi, bardziej szczegó∏owymi wytycznymi
– dotyczàcymi procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane
oraz na us∏ugi.

Podstawowe zasady
Wytyczne podkreÊlajà, i˝ ka˝da procedura udzielania zamówieƒ, niezale˝nie od
wartoÊci, musi byç prowadzona rzetelnie i uczciwie, w sposób gwarantujàcy, ˝e pieniàdze publiczne zostanà wykorzystane w mo˝liwie najlepszy sposób (best value for
public money). Wszystkie procedury powinny byç obiektywne i stwarzaç warunki dla
uczciwej konkurencji. Nale˝y respektowaç podstawowe zasady wywiedzione z Traktatu Rzymskiego – brak dyskryminacji ze wzgl´du na narodowoÊç, równe traktowanie, przejrzystoÊç, proporcjonalnoÊç, swoboda Êwiadczenia us∏ug i swoboda przep∏ywu towarów. Zasady te w pe∏ni obowiàzujà niezale˝nie od wartoÊci zamówienia –
równie˝ zamówieƒ o mniejszej wartoÊci. Natomiast wobec zamówieƒ o wi´kszej
wartoÊci (powy˝ej progów unijnych) dodatkowo obowiàzujà jeszcze szczegó∏owe
przepisy unijnych dyrektyw, koordynujàcych procedury udzielania zamówieƒ publicznych (obecnie zw∏aszcza: dyrektywa 2004/18 koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi [sektor publiczny] oraz dyrektywa 2004/17 koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ publicznych przez jednostki sektora u˝ytecznoÊci publicznej).
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Procedury
Generalnie, w ka˝dej sytuacji (powy˝ej i poni˝ej progów) powinny byç stosowane mo˝liwie najbardziej konkurencyjne procedury, pozwalajàce na porównanie wielu ofert i wybór najlepszej spoÊród nich. Zakup u jednego dostawcy (zamówienie z wolnej r´ki) jest dopuszczalny tylko w wyjàtkowych, uzasadnionych
okolicznoÊciach.
Zgodnie z wytycznymi stopieƒ skomplikowania procedur zale˝y od wartoÊci
zamówienia.
Zamówienia na us∏ugi i dostawy o wartoÊci do 5000 euro udzielane sà w najprostszej procedurze – po uzyskaniu (ustnie) ofert od jednego lub wi´cej dostawców. Nie jest konieczne przygotowywanie jakiejkolwiek specjalnej dokumentacji
dla takiego zamówienia. Zamawiajàcy wybiera ofert´ najtaƒszà lub najbardziej
odpowiednià (most suitable).
Zamówienia na dostawy i us∏ugi w przedziale wartoÊci pomi´dzy 5000 Euro
i 50 000 euro sà udzielane na podstawie porównania ofert uzyskanych po wys∏aniu faksem lub pocztà elektronicznà uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do co najmniej trzech dostawców. Najkorzystniejszà ofert´
wybiera si´ na podstawie obiektywnych kryteriów (mo˝e, ale nie musi to byç
kryterium najni˝szej ceny). Wszyscy, do których wys∏ano specyfikacj´, muszà
zostaç poinformowani o wyniku post´powania (dokonanym wyborze oferty
najkorzystniejszej).
Tak wi´c, w przypadku wszystkich zamówieƒ o wartoÊci do 50 000 euro nie jest
wymagane publikowanie jakiegokolwiek og∏oszenia o post´powaniu. Mo˝na si´
zatem spodziewaç, ˝e w praktyce wszystkie te zamówienia kierowane sà do lokalnych firm, dobrze ju˝ znanych zamawiajàcym. Nowe firmy (na przyk∏ad z Polski)
mogà mieç powa˝ne k∏opoty z uzyskaniem takich zamówieƒ, lecz ze wzgl´du na
znikomà wartoÊç trudno spodziewaç si´ du˝ego zainteresowania dzia∏aniami tej
skali ze strony firm zagranicznych.
Natomiast w przypadku zamówieƒ o wartoÊci powy˝ej 50 000 euro zamawiajàcy jest zobowiàzany rozpoczàç post´powanie od publikacji og∏oszenia.
Zgodnie z wytycznymi og∏oszenie mo˝e byç opublikowane w dowolny sposób
w mediach o zasi´gu ogólnokrajowym. W praktyce jednak wi´kszoÊç zamawiajàcych publikuje og∏oszenia na stronie internetowej elektronicznego Biuletynu
Zamówieƒ Publicznych, prowadzonego przez prywatnà firm´ na zlecenie Ministerstwa Finansów (www.etenders.gov.ie). Og∏oszenia do Biuletynu przesy∏ane sà
w postaci elektronicznej i ten sposób publikacji znacznie redukuje czas i koszty.
Dost´p do og∏oszeƒ opublikowanych w Biuletynie jest bezp∏atny.
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Procedura udzielania zamówieƒ o wartoÊci poni˝ej progów unijnych jest
wyraênie uproszczona w porównaniu z procedurami z dyrektyw (aczkolwiek bardziej sformalizowana ni˝ w przypadku zamówieƒ o wartoÊci do 50 000 euro).
Zamawiajàcy rozpoczyna od sporzàdzenia dokumentacji zamówienia, która
obejmuje równie˝ kryteria oceny ofert (wraz z podaniem wagi/znaczenia podkryteriów, je˝eli stosowane jest kryterium oferty najkorzystniejsze ekonomicznie).
Nast´pnie publikuje stosowne og∏oszenie w Biuletynie, innych mediach (je˝eli
uzna to za stosowne) oraz ewentualnie w Dzienniku Urz´dowym UE (zgodnie
z dyrektywami mo˝na w dzienniku unijnym publikowaç równie˝ og∏oszenia
o zamówieniach o wartoÊci mniejszej od progów unijnych). Je˝eli zamówienie
prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, nale˝y zaprosiç co najmniej
pi´ciu dostawców. Wytyczne nie zawierajà ˝adnych przepisów dotyczàcych minimalnych terminów sk∏adania ofert. Po wybraniu oferty najkorzystniejszej wszyscy
pozostali oferenci muszà byç poinformowani o wynikach post´powania, jednak˝e
osobne og∏oszenie o wyniku nie musi byç publikowane w Biuletynie (tak jak to ma
miejsce w przypadku zamówieƒ unijnych).
Oprócz powy˝szych procedur konkurencyjnych, w przypadku zamówieƒ krajowych (tj. poni˝ej progów unijnych) irlandzcy zamawiajàcy mogà bezpoÊrednio
(czyli bez publikacji og∏oszenia) zaprosiç firmy do sk∏adania ofert w jednym
z dwóch przypadków:
1) je˝eli, ze wzgl´du na szczególne wymagania, na rynku nie ma wystarczajàcej
liczby firm do zapewnienia konkurencji oraz
2) gdy zamawiajàcy prowadzi list´ sta∏ych dostawców (w przypadku zamówieƒ
powtarzalnych).
Dost´p do listy sta∏ych dostawców powinien byç otwarty, przejrzysty i oparty
na obiektywnych przes∏ankach. Przynajmniej raz w roku zamawiajàcy powinien
opublikowaç og∏oszenie o prowadzeniu przez siebie listy sta∏ych dostawców,
umo˝liwiajàc dost´p nowym firmom.

Procedury odwo∏awcze
W Irlandii sprawy z zakresu zamówieƒ publicznych rozpatrywane sà przez sàd
powszechny (sàd regionalny w Dublinie). Nie ma w tym zakresie ˝adnych szczególnych regulacji.

Jak dostaç si´ na lokalny rynek zamówieƒ publicznych w Irlandii?
Irlandzkie stowarzyszenie przedsi´biorców uczestniczàcych w zamówieniach publicznych na rynku lokalnym przygotowa∏o praktyczny przewodnik dla
firm planujàcych podjàç na nim dzia∏alnoÊç („Guide to Tendering for Public
Procurement Contracts”).
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W oparciu o wskazania zawarte w tej publikacji przedstawiamy kroki, jakie nale˝y podjàç, aby osiàgnàç sukces w ubieganiu si´ o zamówienia.
Faza pierwsza. Analiza rynku
• Zbieranie informacji:
° okreÊl, które instytucje mogà byç zainteresowane twoim produktem;
° dowiedz si´, jak wiele wydajà na tego typu produkty;
° dowiedz si´, jak cz´sto udzielajà na nie zamówieƒ.
Zdecyduj,
czy zamierzasz oferowaç swoje produkty na ca∏ym rynku krajowym,
•
czy tylko lokalnie.
• Zidentyfikuj osoby kluczowe dla dokonywania zakupów w danej instytucji.
• Dowiedz si´, czy zamówienia w danej organizacji sà scentralizowane, czy te˝
zdecentralizowane.
• Uzyskaj informacj´ o dotychczasowych dostawcach, z którymi b´dziesz chcia∏
konkurowaç.
• Oceƒ, na ile twój potencja∏ jest odpowiedni dla zaspokojenia potrzeb danej
instytucji.
Faza druga. Przedstawienie twojej firmy
• Zaprezentuj swojà firm´ osobom podejmujàcym decyzje w sprawie zamówieƒ.
Zaprezentuj profil firmy, jej dotychczasowe sukcesy, katalog produktów, byç
mo˝e równie˝ próbki produktów. PoproÊ o spotkanie.
Faza trzecia. Dok∏adne okreÊlenie potrzeb zamawiajàcego
Dowiedz si´, kim sà u˝ytkownicy twoich produktów w danej instytucji.
Zorientuj si´ w wielkoÊci i terminach potrzebnych dostaw.
OkreÊl, w jakich lokalizacjach twój produkt mo˝e byç potrzebny.
Dowiedz si´, czy sà jakieÊ szczególne wymagania ze strony danej instytucji
odnoÊnie do produktów, które mo˝esz zaoferowaç.
• Dowiedz si´, jaki jest poziom zadowolenia z dotychczasowych dostawców.
• Skoncentruj si´ na potencjalnych przewagach nad konkurencjà.
•
•
•
•

Faza czwarta. Przetarg
• Dowiedz si´, kiedy b´dzie og∏oszone nast´pne zamówienie na twój produkt,
w jakiej procedurze b´dzie prowadzone.
• Jakie procedury sà stosowane przez t´ instytucj´:
° czy instytucja stosuje bezpoÊrednie zaproszenie, czy procedury konkurencyjne?
° czy stosuje procedury otwarte (wszyscy mogà sk∏adaç oferty), czy ograniczone?
° czy instytucja prowadzi liste sta∏ych dostawców – jeÊli tak, to kiedy b´dzie
aktualizowana?
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jak og∏aszane sà zamówienia – etenders, Biuletyn Zamówieƒ Publicznych,
Dziennik Urz´dowy UE?
° jak wiele firm jest zazwyczaj zapraszanych do udzia∏u w post´powaniu?
° jakie wymagania dotyczàce doÊwiadczenia, potencja∏u ekonomicznego
instytucja stawia zwykle dostawcom?
° jakie zazwyczaj stosuje kryteria udzielenia zamówienia?
• Dowiedz si´, czy instytucja zaakceptowa∏a próbki towarów do testowania.
• Czy instytucja zaprosi∏a ci´ do nast´pnego przetargu?
• Czy instytucja wpisa∏a ci´ na list´ sta∏ych dostawców?
°

Zamówienia ponadprogowe
Obecnie (czerwiec 2006 r.) na finiszu sà prace nad nowymi regulacjami dotyczàcymi procedur udzielania zamówieƒ publicznych o wartoÊci powy˝ej progów
okreÊlonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Ostateczny projekt rozporzàdzenia (oficjalna nazwa aktu prawnego brzmi: European Communities [Award of
Public Authorities” Contracts] Regulations 2006), po konsultacjach i uzgodnieniach, zosta∏ og∏oszony przez ministra finansów w maju 2006 r. Powinien zostaç
finalnie przyj´ty i og∏oszony latem 2006 r.
Projekt przenosi do irlandzkiego systemu prawnego wszystkie rozwiàzania
zawarte w dyrektywie 2004/18 dotyczàcej koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi.
Jest doÊç obszerny (94 strony) i szczegó∏owy. Sk∏ada si´ z 11 cz´Êci:
1. Przepisy wst´pne.
2. Zakres obowiàzywania rozporzàdzenia.
3. Zasady udzielania zamówieƒ publicznych.
4. Szczególne przepisy dotyczàce zamówieƒ publicznych na us∏ugi.
5. Dokumenty przetargowe.
6. Procedury udzielania zamówieƒ publicznych.
7. Zasady dotyczàce publikacji og∏oszeƒ i przejrzystoÊci post´powania.
8. Udzielenie zamówienia.
9. Przepisy dotyczàce koncesji na roboty budowlane.
10. Konkursy na prace projektowe.
11. Obowiàzki statystyczne; przepisy przejÊciowe.
Projekt zawiera równie˝ szeÊç za∏àczników:
Lista kategorii robót budowlanych.
Lista us∏ug.
Definicje niektórych specyfikacji technicznych.
OkreÊlenie wymagaƒ odnoÊnie do urzàdzeƒ elektronicznej transmisji ofert,
wniosków o udzia∏ w post´powaniu oraz planów i projektów w konkursach.
5. Informacje, które powinny byç uwzgl´dnione w og∏oszeniach.
6. Wymagania dotyczàce publikacji.
1.
2.
3.
4.
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Zakres obowiàzywania rozporzàdzenia
Progi
Rozporzàdzenie stosuje si´ do zamówieƒ, których wartoÊç jest wi´ksza (lub
równa) od progów okreÊlonych w przepisach unijnych.
Zgodnie z art. 4 rozporzàdzenia jest to:
• 137 000 euro dla dostaw i us∏ug w przypadku zamówieƒ udzielanych przez
agendy rzàdu centralnego;
• 211 000 euro dla dostaw i us∏ug zamawianych przez instytucje nieb´dàce agendami rzàdu centralnego;
• 211 000 euro dla dostaw zamawianych przez agendy rzàdu centralnego
w dziedzinie obronnoÊci (z wyjàtkiem towarów wymienionych w aneksie
V dyrektywy 2004/18);
• 137 000 euro dla dostaw towarów wymienionych w aneksie V dyrektywy 2004/18
(zamówienia z dziedziny obronnoÊci), zamawianych przez rzàd centralny;
• 211 000 euro dla niektórych us∏ug (us∏ugi telekomunikacyjne, naukowo-badawcze oraz wszystkie wymienione w cz´Êci B za∏àcznika 2.);
• 5 278 000 euro dla robót budowlanych (bez rozró˝nienia, czy zamówienie
udzielane jest przez rzàd centralny, czy przez inne instytucje).
Rozporzàdzenie stosuje si´ równie˝ w przypadku zamówieƒ dokonywanych
przez instytucje niezobowiàzywane do jego stosowania, w przypadku wspó∏finansowania ze Êrodków publicznych (dok∏adniej: w przypadku wspó∏finansowania przez
podmioty obowiàzane do stosowania rozporzàdzenia). Zasada ta dotyczy kontraktów, w których ponad po∏owa wartoÊci jest bezpoÊrednio wspó∏finansowana przez
instytucje zamawiajàce (zobowiàzane do stosowania rozporzàdzenia). Progi w tym
przypadku wynoszà 211 000 euro dla dostaw i us∏ug oraz 5 278 000 euro dla robót
budowlanych (jednakowe progi dla rzàdu centralnego i pozosta∏ych instytucji).
Wy∏àczenia
Analogicznie do dyrektywy 2004/18 okreÊlono katalog wy∏àczeƒ (umów, do
których nie stosuje si´ przepisów rozporzàdzenia).
Nast´pujàce rodzaje zamówieƒ sà wy∏àczone spod dzia∏ania omawianych
przepisów:
• w dziedzinie u˝ytecznoÊci publicznej, do których stosuje si´ postanowienia
dyrektywy 2004/17;
• zamówienia, którym towarzyszà szczególne Êrodki bezpieczeƒstwa, zgodnie
z odr´bnymi przepisami (zamówienia specjalne);
• je˝eli wymaga tego istotny interes paƒstwa;
• zamówienia udzielane zgodnie z procedurà okreÊlonà w odr´bnej umowie
mi´dzynarodowej (dotyczy instytucji mi´dzynarodowych lub zamówieƒ zwiàzanych ze stacjonowaniem wojsk obcych);
• dotyczàce nabywania ziemi lub istniejàcych budynków;
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• dotyczàce nabywania lub produkcji programów radiowych i telewizyjnych;
• dotyczàce us∏ug arbitra˝owych (koncyliacyjnych);
• dotyczàce niektórych us∏ug finansowych, w tym Êwiadczonych przez Bank
Centralny Irlandii;
• dotyczàce umów w sprawie pracy (zatrudnienia);
• dotyczàce niektórych us∏ug naukowo-badawczych;
• dotyczàce koncesji na Êwiadczenie us∏ug;
• dotyczàce us∏ug Êwiadczonych na podstawie praw wy∏àcznych.
Zamawiajàcy mo˝e postanowiç, ˝e niektóre jego zamówienia skierowane b´dà
wy∏àcznie do zak∏adów pracy chronionej (Art. 16). W tym przypadku, przy za∏o˝eniu, ˝e stosowna nota zosta∏a umieszczona w og∏oszeniu o post´powaniu, mogà
w nim braç udzia∏ wy∏àcznie takie podmioty (zak∏ady pracy chronionej).

Zasady udzielania zamówieƒ publicznych
Art. 17 rozporzàdzenia okreÊla lakonicznie podstawowe zasady udzielania zamówieƒ publicznych w Irlandii. Instytucje zamawiajàce zobowiàzane sà traktowaç
wszystkich zainteresowanych jednakowo i bez dyskryminacji oraz dzia∏aç w sposób przejrzysty (transparentny). Zasady te odnoszà si´ jednakowo do przedsi´biorców irlandzkich oraz zagranicznych, pochodzàcych z innych krajów Unii Europejskiej. Nakaz równego traktowania wymaga identycznego podejÊcia do
wszystkich przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o zamówienie, niezale˝nie od tego,
z jakiego kraju pochodzà (dotyczy to tylko przedsi´biorców z krajów UE). Przedsi´biorcy krajowi (irlandzcy) nie mogà byç w ˝aden sposób preferowani (traktowani bardziej korzystnie ni˝ przedsi´biorcy z innych krajów). ˚aden przedsi´biorca nie mo˝e byç dyskryminowany tylko dlatego, ˝e pochodzi z innego kraju (zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na narodowoÊç). Ta podstawowa zasada unijnych
zamówieƒ publicznych pochodzi wprost z Traktatu, jej naruszenie by∏oby wi´c nie
tylko naruszeniem przepisów krajowych, ale równie˝ naruszeniem mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ Irlandii (wobec Unii Europejskiej). Zasada ta oczywiÊcie w pe∏ni obowiàzuje równie˝ przedsi´biorców polskich. Niedozwolone jest zarówno lepsze (odmienne) traktowanie przedsi´biorców krajowych od przedsi´biorców zagranicznych, jak i jakiekolwiek ró˝nicowanie przedsi´biorców zagranicznych ze
wzgl´du na kraj pochodzenia. Przedsi´biorcy polscy ubiegajàcy si´ o zamówienia
w Irlandii muszà wi´c byç traktowani tak samo jak przedsi´biorcy z Irlandii oraz
tak samo jak konkurenci z innych krajów unijnych.

Dokumenty przetargowe
Zasady sporzàdzania dokumentów przetargowych sà, oczywiÊcie, w pe∏ni
zgodne z zasadami unijnymi.
Zamawiajàcy powinien zamieÊciç w dokumentach przetargowych (og∏oszeniu
o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do sk∏a– 76 –

dania ofert/wniosków o udzia∏ w post´powaniu) kompletny i wyczerpujàcy opis
przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim podaç dok∏adne specyfikacje
techniczne (art. 23 rozporzàdzenia).
Specyfikacje techniczne powinny byç sformu∏owane z wykorzystaniem (kolejnoÊç wed∏ug preferencji):
•
•
•
•
•

standardów krajowych (wdra˝ajàcych odpowiednie standardy europejskie),
europejskich aprobat technicznych,
odpowiednich standardów mi´dzynarodowych,
wspólnych specyfikacji technicznych (uzgodnionych w Unii Europejskiej),
innego systemu specyfikacji technicznych, uzgodnionego przez europejskie organizacje standaryzacyjne.

Tylko w przypadku, je˝eli w odniesieniu do jakiegoÊ produktu nie istniejà ˝adne normy mi´dzynarodowe (europejskie), jego opis mo˝e odwo∏ywaç si´ do norm
(standardów) krajowych. Wtedy jednak ka˝de takie odwo∏anie musi byç opatrzone zwrotem „lub równowa˝ne”. Równowa˝ny znaczy „spe∏niajàcy te same funkcje”, „majàcy te same parametry”. Wynika z tego zatem, ˝e zamawiajàcy jest zobowiàzany zaakceptowaç produkt zgodny z normami innego paƒstwa (b´dàcego
cz∏onkiem Unii Europejskiej), o ile ten produkt jest równowa˝ny produktowi irlandzkiemu. Warto przypomnieç, ˝e to Irlandia swego czasu przegra∏a przed Europejskim Trybuna∏em SprawiedliwoÊci spraw´ z zakresu zamówieƒ publicznych
(C-45/87 Dundalk), gdzie zamawiajàcy odrzuci∏ produkty z innego paƒstwa unijnego (Hiszpanii) tylko dlatego, ˝e by∏y zgodne z normami hiszpaƒskimi, a nie irlandzkimi, bez sprawdzenia, czy sà to produkty równowa˝ne.
Opis przedmiotu zamówienia mo˝e odwo∏ywaç si´ nie tylko do parametrów
technicznych (jak powy˝ej – przez odwo∏anie do standardów technicznych), lecz
tak˝e do funkcji, jakie ma spe∏niaç dostarczany produkt (parametry funkcjonalne). Parametry funkcjonalne mogà równie˝ obejmowaç aspekty ochrony Êrodowiska (czynniki proekologiczne).
Opis przedmiotu zamówienia nie mo˝e faworyzowaç (lub dyskryminowaç)
okreÊlonych produktów (lub producentów).
Opis przedmiotu zamówienia, co do zasady, nie mo˝e odwo∏ywaç si´ do:
•
•
•
•

okreÊlonego sposobu produkcji,
marki producenta,
znaku handlowego, patentu,
êród∏a pochodzenia.

Odst´pstwo od tej regu∏y mo˝liwe jest tylko wyjàtkowo, gdy nie mo˝na w inny
sposób wystarczajàco precyzyjnie opisaç przedmiotu zamówienia. Wtedy jednak
zamawiajàcy musi ka˝de takie wskazanie opatrzyç zwrotem „lub równowa˝ne”,
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dopuszczajàc produkty równowa˝ne (podobne), nawet je˝eli pochodzà od innego
producenta ni˝ wskazany w dokumentacji przetargowej (lub odpowiednio –
wyprodukowane wed∏ug innej technologii, itd.).

Procedury udzielania zamówieƒ publicznych
Rozporzàdzenie przewiduje cztery g∏ówne procedury udzielania zamówieƒ:
•
•
•
•

procedury otwarte,
procedury ograniczone,
dialog konkurencyjny,
procedury negocjacyjne.

Procedurami podstawowymi sà procedura otwarta i ograniczona. Mogà byç
stosowane zawsze, bez konicznoÊci spe∏niania jakichkolwiek warunków dodatkowych. Zamawiajàcy ma swobod´ wyboru pomi´dzy tymi dwiema procedurami podstawowymi, ˝adna z nich nie jest w jakikolwiek sposób preferowana.
W praktyce wi´kszoÊç post´powaƒ toczy si´ w trybie procedury otwartej (oko∏o
50% og∏oszeƒ publikowanych przez Irlandi´ w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej; procedury ograniczone – oko∏o 20%), podczas gdy np.
w sàsiedniej Wielkiej Brytanii proporcje te wyglàdajà dok∏adnie odwrotnie –
60% to procedury ograniczone i tylko 20% – otwarte. Dost´p do informacji
o wi´kszoÊci zamówieƒ powinna wi´c umo˝liwiaç lektura Dziennika Urz´dowego UE (portal internetowy TED).
W procedurze otwartej mogà wziàç udzia∏ wszyscy zainteresowani przedsi´biorcy, sk∏adajàc ofert´ w odpowiedzi na og∏oszenie o przetargu. Procedura
otwarta jest jednofazowa. Zamawiajàcy sprawdza najpierw, czy wszyscy oferenci
spe∏niajà warunki podmiotowe (analizujàc dokumenty potwierdzajàce wiarygodnoÊç, doÊwiadczenie, sytuacj´ finansowà i ekonomicznà oraz potencja∏ techniczny
firmy). Oferenci niespe∏niajàcy tych warunków sà wykluczeni (jest to etap kwalifikacji oferentów). Nast´pnie oferty sà sprawdzane pod wzgl´dem zgodnoÊci ze
specyfikacjà technicznà – oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia sà
odrzucane. Pozosta∏e ocenianie sà zgodnie z przyj´tymi wczeÊniej kryteriami –
oferta, która uzyska∏a najwi´cej punktów, zostaje wybrana jako podstawa do podpisania kontraktu. Na ˝adnym etapie procedury otwartej nie sà mo˝liwe jakiekolwiek negocjacje z oferentami.
Procedura ograniczona w wielu aspektach jest podobna do procedury otwartej, aczkolwiek istniejà znaczàce ró˝nice. Jest to procedura dwufazowa. W pierwszej fazie, w odpowiedzi na og∏oszenie publikowane w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej, mogà wziàç udzia∏ wszyscy zainteresowani, sk∏adajàc wniosek
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu (jeszcze nie ofert´). Do wniosku
muszà byç do∏àczone dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie warunków podmioto-
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wych (potwierdzajàce wiarygodnoÊç, doÊwiadczenie, sytuacj´ finansowà i ekonomicznà oraz potencja∏ techniczny firmy). Do drugiego etapu zamawiajàcy wybiera nie mniej ni˝ pi´ciu kandydatów (chyba ˝e zg∏osi∏o si´ mniej ni˝ pi´ciu).
Wybrani kandydaci zapraszani sà do sk∏adania ofert. Oferty, podobnie jak w przypadku procedury otwartej, oceniane sà, bez mo˝liwoÊci ich negocjowania,
w oparciu o wczeÊniej og∏oszone kryteria oceny ofert.
Dialog konkurencyjny jest nowà procedurà, wprowadzonà dopiero dyrektywà 2004/18 z 2004 r. Do irlandzkiego systemu prawnego wprowadza go
dopiero obecnie (lato 2006 r.) nowe rozporzàdzenie w sprawie udzielania
zamówieƒ publicznych powy˝ej progów unijnych. Dialog konkurencyjny mo˝e
byç stosowany, gdy zamówienie jest szczególnie skomplikowane oraz gdy instytucja zamawiajàca uwa˝a, ˝e nie da si´ wybraç wykonawcy w trybie procedury
otwartej lub ograniczonej.
Zamówienie mo˝e zostaç potraktowane jako szczególnie skomplikowane, gdy:
1) zamawiajàcy nie jest w stanie na poczàtku post´powania, bez negocjacji z oferentami, sformu∏owaç opisu przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujàcy
i obiektywny (za pomocà norm i standardów lub przez opis parametrów funkcjonalnych) albo
2) zamawiajàcy nie jest w stanie w sposób obiektywny, bez negocjacji z oferentami, okreÊliç warunków prawnych i finansowych przysz∏ej umowy.
W obu przypadkach dla udzielenia zamówienia (okreÊlenia jego parametrów
technicznych lub finansowo prawnych) niezb´dne sà negocjacje z wykonawcami.
To w∏aÊnie powoduje, ˝e udzielenie takiego zamówienia nie by∏oby mo˝liwe
w procedurze otwartej lub ograniczonej, w których negocjacje nie sà dozwolone.
Prowadzàc post´powanie w trybie dialogu konkurencyjnego, zamawiajàcy
najpierw publikuje og∏oszenie w Dzienniku Urz´dowym UE; w og∏oszeniu lub
w towarzyszàcej mu dokumentacji post´powania opisuje przedmiot i warunki zamówienia. Po dokonaniu kwalifikacji oferentów (u˝ywajàc tych samych kryteriów
i dokumentów, co w pozosta∏ych procedurach) zaprasza wybranych kandydatów
do negocjacji (nie mniej ni˝ trzech). Przedmiotem negocjacji mogà byç wszystkie
elementy przysz∏ej umowy, jednak˝e wszyscy uczestnicy negocjacji muszà byç
traktowani jednakowo i bez ˝adnej dyskryminacji. W szczególnoÊci wszyscy muszà
mieç równy dost´p do informacji, ˝aden nie mo˝e byç uprzywilejowany (mieç
dost´p do informacji, której inni byliby pozbawieni). Negocjacje mogà toczyç si´
w wielu fazach, zamawiajàcy mo˝e w kolejnych fazach negocjacji eliminowaç
(w oparciu o obiektywne, og∏oszone wczeÊniej kryteria) mniej korzystne rozwiàzania. Po zakoƒczeniu negocjacji zamawiajàcy wzywa do sk∏adania ofert ostatecznych i wybiera ofert´ najkorzystniejszà.
Procedury negocjacyjne sà najmniej sformalizowane. Zamawiajàcy wybiera
kandydatów (nie mniej ni˝ trzech, chyba ˝e zg∏osi∏o si´ mniej ni˝ trzech oferentów mo˝liwych do zaakceptowania) i negocjuje z nimi warunki umowy, a˝ do osiàgni´cia porozumienia. Procedura negocjacyjna mo˝e byç poprzedzona publikacjà
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stosownego og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym UE. W pewnych sytuacjach
zamawiajàcy mo˝e wszczàç procedur´ negocjacyjnà nawet bez publikacji stosownego og∏oszenia. Procedury negocjacyjne sà jednak procedurami wyjàtkowymi – mogà byç zastosowane w szczególnych okolicznoÊciach, tylko wtedy, gdy
spe∏nione sà specjalne warunki.
Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem (art. 31 rozporzàdzenia)
mo˝e byç zastosowana, gdy:
1) we wczeÊniej prowadzonej procedurze otwartej, ograniczonej lub dialogu konkurencyjnym otrzymane oferty nie odpowiada∏y warunkom okreÊlonym w dokumentacji przetargowej i z tej racji post´powanie zosta∏o uniewa˝nione;
2) specyficzny charakter prac (dostaw, us∏ug), które majà byç wykonane, uniemo˝liwia dokonanie wczeÊniejszej wyceny (okreÊlenia wartoÊci szacunkowej);
3) w przypadku us∏ug finansowych lub us∏ug intelektualnych (prace projektowe,
doradztwo) specyficzny charakter tych us∏ug uniemo˝liwia na tyle precyzyjny
opis przedmiotu zamówienia, by mo˝liwe by∏o jego udzielenie w trybie procedury otwartej lub ograniczonej (czyli bez jakichkolwiek negocjacji);
4) w przypadku zamówieƒ na prace naukowo-badawcze.
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia (art. 32 rozporzàdzenia)
mo˝e byç stosowana w wyjàtkowych przypadkach, przyk∏adowo:
1) gdy w uprzednim przetargu nie z∏o˝ono ˝adnych ofert;
2) gdy ze wzgl´dów artystycznych, technicznych lub ze wzgl´du na ochron´ praw
wy∏àcznych istnieje tylko jeden mo˝liwy wykonawca;
3) ze wzgl´du na szczególnà pilnoÊç;
4) w przypadku zamówieƒ dodatkowych (uzupe∏niajàcych).
W praktyce jednak, poniewa˝ ta procedura nie wymaga wczeÊniejszej publikacji w Dzienniku Urz´dowym i zamawiajàcy zaprasza znane sobie firmy, nie nale˝y si´ spodziewaç, szczególnie w pierwszym okresie, by polskie firmy by∏y masowo zapraszane przez irlandzkich zamawiajàcych.
Rozporzàdzenie, oprócz powy˝szych, reguluje równie˝ procedury specjalne:
konkurs na prace projektowe i procedur´ udzielania koncesji na roboty budowlane. Procedury te uregulowane sà dok∏adnie tak, jak w dyrektywie 2004/18.

Og∏oszenia o zamówieniach
Wszystkie og∏oszenia o zamówieniach publicznych powy˝ej progów unijnych
z Irlandii sà obowiàzkowo publikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Dla zainteresowanych wykonawców og∏oszenia te sà ∏atwo dost´pne w internetowej bazie danych TED.
OdnoÊnie do ka˝dego zamówienia zamawiajàcy zobowiàzany jest opublikowaç
trzy ró˝ne og∏oszenia:
• wst´pne og∏oszenie informacyjne na poczàtku roku bud˝etowego,
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• w∏aÊciwe og∏oszenie zapraszajàce do udzia∏u w post´powaniu w procedurze
otwartej, ograniczonej, negocjacyjnej lub dialogu konkurencyjnym,
• og∏oszenie o wyniku post´powania (udzieleniu zamówienia).
Publikowane na poczàtku roku bud˝etowego wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczy wszystkich zamówieƒ danych towarów (us∏ug) planowanych w ciàgu ca∏ego roku, je˝eli ich ∏àczna wartoÊç przekracza 750 000 euro, nawet je˝eli
zamówienia b´dà udzielane w odr´bnych post´powaniach (czyli b´dà obj´te
odr´bnymi umowami).
Wst´pne og∏oszenie informacyjne zawiera podstawowe informacje o planowanym zamówieniu:
• dane adresowe instytucji zamawiajàcej,
• podstawowe dane o planowanych zamówieniach (rodzaj, wielkoÊç, wartoÊç
szacunkowa),
• orientacyjny planowany termin uruchomienia procedury.
W∏aÊciwe og∏oszenie o post´powaniu formalnie rozpoczyna dana procedur´ –
jest zaproszeniem do udzia∏u w niej. W zasadzie, w przypadku ka˝dego post´powania rozpoczynanego og∏oszeniem odpowiedzieç na nie mogà wszyscy zainteresowani przedsi´biorcy z terenu ca∏ej Unii (w tym oczywiÊcie z Polski), zg∏aszajàc swojà ofert´ lub wniosek o udzia∏ w procedurze. Og∏oszenie publikuje si´
w terminie 52 dni przed terminem sk∏adania ofert w przypadku procedury otwartej lub w terminie 37 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o udzia∏
w procedurze ograniczonej, negocjacyjnej lub dialogu konkurencyjnym. W pewnych przypadkach terminy te mogà ulec skróceniu.
Og∏oszenie o post´powaniu zawiera szczegó∏owe informacje o przetargu,
w tym m.in. dotyczàce:
• danych adresowych instytucji zamawiajàcej,
• iloÊci i rodzaju zamawianych towarów (us∏ug, robót budowlanych),
• wymaganego terminu wykonania zamówienia,
• wymaganego wadium,
• dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spe∏niania warunków podmiotowych (kwalifikacji kandydatów),
• miejsca i terminu sk∏adania ofert (wniosków o dopuszczenie do post´powania),
• kryteriów, które b´dà stosowane do oceny ofert.
Nie póêniej ni˝ 48 dni od rozstrzygni´cia zamawiajàcy musi opublikowaç og∏oszenie o wyniku post´powania.
Og∏oszenie to musi zawieraç informacje o tym, kto wygra∏ (i jaka by∏a cena wybranej oferty), jak równie˝ informacje o liczbie i o przedziale cenowym wszystkich
z∏o˝onych ofert (najni˝sza/najwy˝sza).

– 81 –

Kwalifikacja wykonawców i wymagane dokumenty
Niezale˝nie od tego, w jakiej procedurze toczy si´ post´powanie, zamawiajàcy
zawsze dokonuje kwalifikacji kandydatów (oferentów). Celem kwalifikacji jest
wyeliminowanie tych, którzy nie dajà gwarancji nale˝ytego wykonania zamówienia (np. z powodu niewystarczajàcej wiedzy lub doÊwiadczenia czy te˝ braku
odpowiedniego sprz´tu). Ubocznym celem kwalifikacji jest tak˝e ukaranie tych
dostawców, którzy nie wype∏niajà przewidzianych prawem obowiàzków (np. dotyczàcych p∏acenia podatków lub sk∏adek na ubezpieczenia zdrowotne lub spo∏eczne) lub wr´cz dopuÊcili si´ przest´pstwa.
Przepisy rozporzàdzenia szczegó∏owo okreÊlajà, kiedy zamawiajàcy musi (ma
obowiàzek), a kiedy mo˝e (ma takà mo˝liwoÊç, ale nie musi automatycznie z niej
skorzystaç) wykluczyç danà firm´.
Zgodnie z art. 53 (1) rozporzàdzenia zamawiajàcy musi wykluczyç firm´
(osoby), o której powzià∏ wiadomoÊç, ˝e zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo zwiàzane z korupcjà, praniem brudnych pieni´dzy lub
zorganizowanà przest´pczoÊcià.

•
•
•
•

Zgodnie z art. 53 (4) mo˝e byç wykluczona firma (osoba):
która jest obj´ta post´powaniem upad∏oÊciowym lub wobec której og∏oszono
bankructwo,
wobec której orzeczono kar´ za naruszenie etyki zawodowej,
która nie p∏aci podatków lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w kraju,
gdzie ma siedzib´ bàdê w kraju, gdzie ma siedzib´ zamawiajàcy,
która nie dostarczy∏a dokumentów niezb´dnych do kwalifikacji lub przed∏o˝y∏a dokumenty zawierajàce nieprawdziwe (sfa∏szowane) dane.

Je˝eli chodzi o sytuacj´ ekonomicznà i finansowà firmy, przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà tylko ogólne zasady. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce sytuacji ekonomicznej i finansowej okreÊlane sà ka˝dorazowo przez zmawiajàcego, w odniesieniu do poszczególnych zamówieƒ. Wymagania te w sposób oczywisty zale˝ne sà
od wielkoÊci i stopnia skomplikowania (np. d∏ugotrwa∏oÊci) danego kontraktu.
Dla udowodnienia, ˝e spe∏nia warunki minimalne w tym zakresie, ka˝da firma
ubiegajàca si´ o zamówienie musi przed∏o˝yç:
• stosowne oÊwiadczenie banku,
• sprawozdania finansowe.
Mo˝na ˝àdaç dokumentów z ostatnich trzech lat; tylko w wyjàtkowych wypadkach okres ten mo˝e zostaç wyd∏u˝ony.
Rozporzàdzenie zawiera szczegó∏owy wykaz dokumentów, które mogà byç wymagane od wykonawców dla sprawdzenia ich wiedzy, doÊwiadczenia i potencja∏u
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technicznego, niezb´dnych dla wykonania danego zamówienia (art. 57 odnoÊnie
do robót budowlanych, art. 58 odnoÊnie do dostaw i art. 59 odnoÊnie do us∏ug).
Dokumenty te obejmujà m.in.:
• list´ wykonanych zamówieƒ wraz z referencjami (za ostatnie pi´ç lat dla robót
budowlanych, za trzy lata dla dostaw i us∏ug),
• wykaz kluczowych pracowników wraz z ich kwalifikacjami,
• potwierdzenie wielkoÊci zatrudnienia za ostatnie trzy lata,
• odpowiednie certyfikaty (w tym dotyczàce jakoÊci zarzàdzania oraz potwierdzajàce spe∏nianie wymogów ochrony Êrodowiska).
W przypadku dostaw oferent mo˝e byç równie˝ poproszony o dostarczenie
próbek produktów, które majà byç przedmiotem zamówienia.
Wszystkie irlandzkie og∏oszenia o zamówieniach publikowane w Dzienniku
Urz´dowym UE sà równie˝ automatycznie przekazywane do publikacji w irlandzkiej elektronicznej bazie danych na stronie www.etenders.gov.ie.

Procedury odwo∏awcze
W Irlandii sprawy z zakresu zamówieƒ publicznych rozpatrywane sà przez sàd
powszechny (sàd regionalny w Dublinie). Nie istnieje zatem szczególny mechanizm przyspieszonego rozpatrywania sporów (jak np. system arbitra˝u przy
UZP w Polsce).
Rozpatrujàc sprawy dotyczàce protestów przeciwko procedurze udzielenia
zamówienia, sàd mo˝e zawiesiç post´powanie, uchyliç bezprawnà decyzj´ oraz
przyznaç odszkodowanie (w przypadku gdy kontrakt zosta∏ ju˝ zawarty). Sàd
w post´powaniu stosuje normalnà procedur´ (nie sà przewidziane ˝adne szczególne skrócone terminy).

Przydatne adresy internetowe
• Elektroniczny Biuletyn Zamówieƒ Publicznych – www.etenders.gov.ie
• Ministerstwo Finansów – www.finance.gov.ie
• Forum on Public Procurement In Ireland – www.fpp.ie

Oddzia∏ 5. – Szwecja
Szwecja administracyjnie podzielona jest na 21 regionów (szw. län – odpowiednik naszego województwa) i 290 gmin (szw. kommun). Ostatnià nowà gminà
jest Knivsta, powsta∏a w 2003 r., po od∏àczeniu si´ od gminy Uppsala.
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Przepisy o zamówieniach publicznych
Podstawowym aktem prawnym dotyczàcym zamówieƒ publicznych w Szwecji
jest Ustawa o zamówieniach publicznych – Lag (1992: 1582) om offentlig
upphandling – w skrócie LOU. Ustawa ta zosta∏a uchwalona w 1992 r. i wesz∏a
w ˝ycie 1 stycznia 1994 r. Obecnie trwajà prace dostosowujàce prawo do wymogów dwóch nowych dyrektyw unijnych, dotyczàcych zamówieƒ publicznych
(2004/17 oraz 2004/18). Planowane jest przyj´cie dwóch nowych ustaw regulujàcych odr´bnie procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty publiczne oraz
przez zamawiajàcych sektorowych.
LOU sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów: 1) Przepisy ogólne, 2) Zamówienia na
dostawy powy˝ej progów, 3) Zamówienia na roboty budowlane powy˝ej progów,
4) Zamówienia w sektorach wodnym, energetycznym, transportu i telekomunikacji powy˝ej progów, 5) Zamówienia na us∏ugi typu A powy˝ej progów, 6) Zamówienia poni˝ej progów oraz zamówienia na us∏ugi typu B, niezale˝nie od wartoÊci
zamówienia, 7) Ârodki odwo∏awcze i odszkodowania.
Inne akty prawne majàce zastosowanie do zamówieƒ publicznych w Szwecji to:
• rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàce
standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ
publicznych, zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady;
• rozporzàdzenie (2000: 63) w sprawie wartoÊci progowych zgodnie z ustawà
o zamówieniach publicznych;
• rozporzàdzenie (1998: 63) w sprawie specyfikacji technicznych w zamówieniach publicznych;
• rozporzàdzenie (1998: 1364) dotyczàce dokumentacji pisemnej w zamówieniach publicznych;
• rozporzàdzenie (1998: 796) dotyczàce koordynacji zamówieƒ rzàdowych.
Tekst ustawy oraz rozporzàdzeƒ jest dost´pny na stronie http://www.nou.se
(po angielsku jest tylko tekst ustawy). Jest to strona szwedzkiej agendy rzàdowej,
Krajowej Rady ds. Zamówieƒ Publicznych (NOU), odpowiedzialnej za kwestie
zamówieƒ publicznych (co do szczegó∏ów patrz dalej). Strona ta zawiera sporo
informacji o zamówieniach publicznych w Szwecji, w tym równie˝ teksty publikowanych przez NOU informatorów. Niestety, w j´zyku angielskim, poza samym
tekstem ustawy, dost´pny jest jedynie krótki informator o NOU oraz o ustawie.
Dodatkowo do zamówieƒ publicznych mogà mieç zastosowanie niektóre
przepisy ustawy o tajemnicy paƒstwowej (1980: 100) oraz ustawy o procedurach
administracyjnych (1986: 223). W przypadku kiedy przedmiotem zamówienia
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publicznego jest dostawa towarów, majà do niego zastosowanie przepisy ustawy
regulujàcej stosunki umowne – ustawa o sprzeda˝y towarów (1990: 931) oraz
inne przepisy prawa cywilnego.

Organizacja systemu zamówieƒ publicznych
System zamówieƒ publicznych w Szwecji jest co do zasady zdecentralizowany. Poszczególni zamawiajàcy sà sami odpowiedzialni za prowadzone prze
siebie post´powania o zamówienia publiczne. Sporà popularnoÊcià, przede
wszystkim w administracji centralnej, cieszà si´ jednak tzw. zamówienia ramowe. Sà one udzielane w imieniu wszystkich agencji rzàdowych i mogà obejmowaç wiele produktów oraz us∏ug. Stosownie do rozporzàdzenia w sprawie koordynacji zakupów rzàdowych (1998: 796), po udzieleniu takiego zamówienia
ramowego na rzecz ca∏ej lub cz´Êci administracji, dany organ administracji mo˝e zwróciç si´ bezpoÊrednio do wykonawcy takiego zamówienia ramowego
z propozycjà zakupienia okreÊlonych towarów na okreÊlonych warunkach i po
okreÊlonej cenie. W takim przypadku nie zachodzi potrzeba przeprowadzania
kolejnego post´powania przetargowego. Cena oraz inne warunki umowne
zosta∏y ju˝ wczeÊniej ustalone pomi´dzy zamawiajàcym a dostawcà lub wykonawcà. Organem odpowiedzialnym za koordynacj´ udzielania zamówieƒ ramowych jest Agencja Us∏ug Prawnych, Administracyjnych i Finansowych (Kammarkollegiet). Jej zadaniem jest, po pierwsze, dopilnowanie, a˝eby zamówienia
dotyczy∏y najcz´Êciej potrzebnych w administracji towarów (np. materia∏y biurowe, komputery, papier) oraz, po drugie, monitorowanie korzystania z zamówieƒ ramowych dla celów statystycznych32. Wspomniane rozporzàdzenie
przyznaje prawo do udzielania ramowych zamówieƒ dziesi´ciu organom
paƒstwowym, i to tylko w zakresie ich kompetencji (np. Statskontoret jest odpowiedzialny za zakup komputerów i oprogramowania). Wszystkie zamówienia
ramowe sà centralnie ewidencjonowane, zaÊ informacja o nich dost´pna w bazie
danych prowadzonej przez Kammarkollegiet. Zamówienia ramowe sà bardzo
cz´stym zjawiskiem w Szwecji, obecnie obowiàzuje oko∏o 300 zamówieƒ ramowych podpisanych z 300 wykonawcami na zakup oko∏o 100 ró˝nych grup
produktów. Ca∏kowita wartoÊç udzielanych corocznie zamówieƒ ramowych
przekracza 700 mln euro i stanowi oko∏o 5% wszystkich zamówieƒ publicznych.
Przepisy rozporzàdzenia stwarzajà ponadto mo˝liwoÊç udzia∏u w post´powaniach ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, poprzez obowiàzek podzlecania czy
te˝ ustalania wymogów dotyczàcych kwalifikacji do udzia∏u w post´powaniu na
odpowiednim dla tych przedsi´biorstw poziomie33. Wykaz zamówieƒ ramowych
mo˝na znaleêç na stronach systemu zamówieƒ publicznych Statens Internethandelsystem (HIS), dost´pnych w Internecie pod adresem: www.avropa.nu.

32
33

SIGMA-OECD „Centralised and Decentralised Public Procuement”, 2000, str. 15.
Ibidem, str. 16.
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Organy odpowiedzialne za zamówienia publiczne
Organem w∏aÊciwym w sprawach zamówieƒ publicznych jest Krajowa Rada
ds. Zamówieƒ Publicznych (NOU).
Jest to organ centralnej administracji rzàdowej, który zajmuje si´ przede
wszystkim:
• kontrolà przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych oraz Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych (GPA) Âwiatowej Organizacji Handlu34;
• przyczynianiem si´ do zwi´kszania efektywnoÊci systemu zamówieƒ publicznych;
• rozpowszechnianiem informacji na temat zamówieƒ publicznych za pomocà
us∏ug telefonicznych, publikacji, seminariów i konferencji;
• udzielaniem ogólnych porad i komentarzy na temat interpretacji ustawy oraz
GPA.
NOU wydaje tak˝e informator o zamówieniach publicznych „Nou Info”.
Ukazuje si´ on cztery razy w roku. Jest adresowany przede wszystkim do zamawiajàcych – ka˝dy zamawiajàcy otrzymuje za darmo jeden egzemplarz informatora –
zawiera jednak te˝ szereg informacji u˝ytecznych dla dostawców, konsultantów czy
te˝ dziennikarzy. Jest dost´pny w Internecie pod adresem http://www.nou.se.
Dane teleadresowe NOU:
Adres pocztowy:
Vasagatan 44
S-111 20 STOCKHOLMSWEDEN
tel. +46 8 454 44 40Fax +46 8 791 72 81
e-mail: registrator.nou@nou.se

Zasady udzielania zamówieƒ publicznych
Post´powanie w sprawach zamówieƒ publicznych w Szwecji oparte jest na
nast´pujàcych zasadach:
• najlepszej praktyki biznesowej,
• uczciwej konkurencji,
• zakazu dyskryminacji i obowiàzku równego traktowania wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia.
Zasady te majà zastosowanie do wszystkich zamówieƒ, niezale˝nie od ich
wartoÊci. Oprócz tego do zamówieƒ publicznych w Szwecji atosuje si´ zasady wynikajàce z orzecznictwa ETS: proporcjonalnoÊci, wzajemnego uznawania oraz
przejrzystoÊci. Polscy wykonawcy ubiegajàcy si´ o zamówienia publiczne sà traktowani na równi z wykonawcami szwedzkimi oraz wykonawcami pochodzàcymi
z innych paƒstw UE.
34

Tekst Porozumienia dost´pny na internetowych stronach UZP, www.uzp.gov.pl.
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Zakres podmiotowy
Podmiotami zamawiajàcymi obowiàzanymi do stosowania ustawy sà:
• organy paƒstwowe centralne i lokalne, inne agencje rzàdowe,
• organy zarzàdzajàce podmiotów regionalnych i lokalnych (samorzàd terytorialny),
• organy samorzàdu terytorialnego, lokalne organy administracji rzàdowej,
spó∏ki, stowarzyszenia oraz fundacje stanowiàce w∏asnoÊç publicznà,
• instytucje koÊcielne (parafie).

Zakres przedmiotowy
Zakresem ustawy, podobnie jak w innych paƒstwach UE, obj´te jest udzielanie zamówieƒ na dostawy, roboty budowlane oraz us∏ugi. Ustawa dotyczy zarówno zamówieƒ o wartoÊci przekraczajàcej progi obowiàzywania unijnych dyrektyw,
jak i tzw. zamówieƒ podprogowych.
W Êlad za dyrektywami UE35 ustawa wprowadza rozró˝nienie pomi´dzy us∏ugami tzw. priorytetowymi (wymienionymi w za∏àczniku A do ustawy) oraz niepriorytetowymi (za∏àcznik B). Ró˝nica pomi´dzy nimi polega na bardziej elastycznych procedurach udzielania zamówieƒ w przypadku us∏ug z za∏àcznika B.
Us∏ugi typu B, nawet je˝eli ich wartoÊç przekracza progi europejskie (o czym bardziej szczegó∏owo poni˝ej) mogà byç udzielane zgodnie z procedurami uproszczonymi (to samo dotyczy oczywiÊcie us∏ug typu B o wartoÊci podprogowej). Z kolei zamówienia na us∏ugi priorytetowe podlegajà bardziej rygorystycznym procedurom, ale po przekroczeniu progu europejskiego.
Do us∏ug z za∏àcznika A zalicza si´:
•
•
•
•
•
•

us∏ugi konserwacyjne i naprawcze,
us∏ugi informatyczne,
us∏ugi ksi´gowe, marketingowe,
us∏ugi reklamowe, wydawnicze,
utrzymywanie i administrowania budynkami, a tak˝e
us∏ugi zwiàzane z usuwaniem odpadów.

Za∏àcznik B obejmuje us∏ugi:
• ochroniarskie,
• edukacyjne,
• zwiàzane z ochronà zdrowia,
35

Dyrektywa 2004/18 oraz dyrektywa 92/50 dotyczàca koordynacji procedur udzialania zamówieƒ
publicznych na us∏ugi.
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• kulturalne,
• socjalne,
• rekreacyjne, sportowe.
W sytuacji, kiedy zamówienie obejmuje zarówno dostarczenie dóbr, us∏ug, jak
i wykonanie robót budowlanych, zamawiajàcy powinien uwzgl´dniaç te zasady,
które majà zastosowanie do typu zamówienia, którego udzia∏ w ogólnej wartoÊci
zamówienia jest najwi´kszy. To samo dotyczy kombinacji us∏ug z za∏àcznika A i B.
Spod obowiàzywania ustawy wy∏àczone sà nast´pujàce zamówienia:
• zamówienia udzielane zgodnie z przepisami mi´dzynarodowymi;
• zamówienia udzielane zgodnie z umowà mi´dzynarodowà zawartà pomi´dzy
paƒstwami cz∏onkowskim EOG i paƒstwem trzecim, dotyczàce wspólnego
projektu podmiotów zamawiajàcych;
• zamówienia udzielane zgodnie z zawartà umowà mi´dzynarodowà, dotyczàcà
stacjonowania wojska i obejmujàcà podmioty paƒstwa cz∏onkowskiego lub
kraju trzeciego;
• zamówienia udzielane zgodnie z okreÊlonà procedurà organizacji mi´dzynarodowej,
a tak˝e
• nast´pujàce rodzaje us∏ug:
° nabycie, najem lub dzier˝awa gruntów, istniejàcych budynków lub innych
nieruchomoÊci lub praw do nich, bez wzgl´du na sposób finansowania,
° us∏ugi arbitra˝owe i pojednawcze,
° us∏ugi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne, przywo∏awcze oraz satelitarne36,
° us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, sprzeda˝à, nabyciem lub transferem
papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych,
° umowy o nawiàzanie stosunku pracy,
° us∏ugi badawcze i rozwojowe – oprócz umów, z których korzyÊci przypadajà wy∏àcznie podmiotowi zamawiajàcemu i sà wykorzystywane dla potrzeb
prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci, pod warunkiem ˝e us∏uga taka jest
w ca∏oÊci op∏acona przez podmiot zamawiajàcy,
° us∏ugi zwiàzane z zarzàdzaniem szwedzkim d∏ugiem publicznym oraz
Êwiadczone przez narodowy bank Szwecji.

Progi obowiàzywania przepisów
Rygoryzm przepisów ustawy zale˝y od tego, czy wartoÊç zamówienia przekracza, czy te˝ nie, okreÊlony próg. I tak, postanowienia rozdzia∏ów 2.–5. ustawy,
36

Zamówienia na te us∏ugi mogà byç udzielane w procedurze uproszczonej (rozdzia∏ 7. ustawy);
us∏ugi te sà obj´te zakresem nowych dyrektyw UE, a wi´c w nowych przepisach wy∏àczenie to
b´dzie musia∏o zostaç uchylone.
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które przewidujà tzw. ponadprogowe procedury udzielania zamówieƒ publicznych, majà zastosowanie po przekroczeniu nast´pujàcych progów:
• zamówienia publiczne na dostawy:
37
° agencje rzàdowe: 1 253 000 SK ,
° inni zamawiajàcy: 1 826 000 SK;
• zamówienia publiczne na roboty budowlane: 45 670 000 SKK;
• zamówienia publiczne na us∏ugi:
° agencje rzàdowe: 1 253 000 SK,
° pozostali zamawiajàcy: 1 826 000 SK;
• zamówienia sektorowe:
° zamówienia na us∏ugi i dostawy: sektor wody, energetyki, transportu i telekomunikacji – 3 653 000 SK,
° zamówienia na us∏ugi i dostawy: telekomunikacja – 5 480 000 SK,
° zamówienia na roboty budowlane: 45 670 000 SK.
Zamówienia przekraczajàce wspomniane progi sà obj´te zakresem unijnych dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych. Powy˝sze progi odpowiadajà zaktualizowanym progom obowiàzywania wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach okreÊlonych w w rozporzàdzeniu Komisji nr 2083/2005 i w komunikacie 2005/C325/09.
Do zamówieƒ o wartoÊciach szacunkowych (bez VAT), nieprzekraczajàcych
powy˝szych progów majà zastosowanie przepisy przewidujàce procedury uproszczone. Dotyczà ich te˝ ogólne zasady, wskazane w pkt 3, oraz procedury i Êrodki
odwo∏awcze (rozdzia∏ 7. ustawy).

Procedury udzielania zamówieƒ
Powy˝ej wartoÊci progowych przewidzianych w dyrektywach unijnych do
udzielania zamówieƒ stosuje si´ trzy procedury:
• otwartà,
• ograniczonà,
• negocjacyjnà.
Podstawowymi procedurami udzielania zamówieƒ publicznych sà procedura
otwarta oraz ograniczona. Wybór pomi´dzy tymi dwiema procedurami nale˝y do
samego zamawiajàcego. Procedura negocjacyjna z kolei mo˝e byç stosowana jedynie wyjàtkowo, o ile spe∏nione sà przes∏anki wskazane w ustawie.
W przypadku procedury otwartej ofert´ mo˝e z∏o˝yç ka˝dy wykonawca w odpowiedzi na dane og∏oszenie o zamówieniu. Termin sk∏adania ofert wyznaczony
przez zamawiajàcego nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni, liczàc od daty wys∏ania og∏o37

1 EUR to ok. 9,3 SK.
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szenia do publikacji w Dzienniku Urz´dowym. Termin ten mo˝e byç wszak˝e skrócony do 36 dni, w ˝adnym wypadku jednak nie mo˝e byç krótszy ni˝ 22 dni, je˝eli
zamawiajàcy opublikowa∏ og∏oszenie o planowanych zamówieniach (czyli tzw.
PIN). Warunkiem jest jednak, aby og∏oszenie o planowanych zamówieniach zosta∏o wys∏ane do publikacji nie póêniej ni˝ 52 dni i nie wczeÊniej ni˝ 12 miesi´cy przed
wys∏aniem do publikacji w∏aÊciwego og∏oszenia o wszcz´ciu post´powania.
Zabronione sà negocjacje zamawiajàcego z wykonawcami.
W procedurze ograniczonej oferty mogà z∏o˝yç jedynie wykonawcy zaproszeni przez zamawiajàcego. Post´powanie w tym przypadku sk∏ada si´ z dwóch
odr´bnych faz. Zamawiajàcy najpierw publikuje og∏oszenie, w którym zaprasza
wykonawców do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu.
Termin sk∏adania wniosków nie mo˝e byç krótszy ani˝eli 37 dni, liczàc od daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji w Dzienniku Urz´dowym UE. Nast´pnie zamawiajàcy dokonuje wyboru takiej liczby wykonawców, która zapewni rzeczywistà
konkurencj´, wy∏àcznie na podstawie dokumentów i Êrodków dowodowych
wymienionych wprost w odpowiednich przepisach dyrektyw. Wyboru wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert, dokonuje si´ w oparciu
o obiektywne kryteria odnoszàce si´ do:
• wiarygodnoÊci wykonawcy,
• jego sytuacji finansowej i ekonomicznej,
• jego wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych.
Zamawiajàcy mo˝e, w og∏oszeniu zapraszajàcym do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, okreÊliç z góry liczb´ wykonawców, których
zaprosi do sk∏adania ofert. Liczba ta powinna mieÊciç si´ w przedziale od 5 do 20.
Zamawiajàcy mo˝e jà jednak ograniczyç w sytuacji, kiedy wydaje si´, ˝e liczba wykonawców spe∏niajàcych minimalne wymagania b´dzie zbyt du˝a, a przez to znacznie
zwi´kszy koszty post´powania. Je˝eli zamawiajàcy nie uczyni∏ takiego zastrze˝enia,
obowiàzany jest zaprosiç wszystkich wykonawców, którzy spe∏niajà przewidziane
przez niego kryteria. Zgodnie z orzecznictwem ETS wybór wykonawców mo˝e byç
dokonywany jedynie w oparciu o obiektywne kryteria wskazane w dyrektywach
unijnych, nie zaÊ w sposób dowolny czy te˝ arbitralny. RównoczeÊnie, je˝eli liczba
wykonawców spe∏niajàcych warunki okreÊlone przez zamawiajàcego jest mniejsza
ani˝eli liczba wskazana w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki.
Nast´pnie zamawiajàcy zaprasza wybranych przez siebie wykonawców do sk∏adania ofert, wyznaczajàc termin, który nie mo˝e byç krótszy ani˝eli 40 dni, liczàc
od daty wys∏ania zaproszenia. Podane wy˝ej terminy mogà byç tak˝e pod pewnymi warunkami skrócone. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy zamawiajàcy opublikowa∏
og∏oszenie o planowanych zamówieniach, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu mo˝e zostaç skrócony do 26 dni. Po drugie,
ustawie znana jest jeszcze procedura przyspieszona, w której skróceniu mogà ulec
zarówno termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u – do nie mniej ni˝
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15 dni, jak i termin sk∏adania ofert, ale do nie mniej ni˝ 10 dni. Procedura ta mo˝e zostaç zastosowana w sytuacji, kiedy ze wzgl´du na pilny charakter udzielenia
zamówienia nie mogà byç zachowane terminy normalnie przewidziane dla procedury ograniczonej.
Podobnie jak w procedurze otwartej, w procedurze ograniczonej niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji z oferentami.
Procedura negocjacyjna polega na tym, ˝e zamawiajàcy udziela zamówienia
po przeprowadzeniu negocjacji z jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców. Ustawa rozró˝nia procedur´ negocjacyjnà z wczeÊniejszà publikacjà og∏oszenia oraz
bez. Zarówno jedna, jak i druga jest jednak dopuszczalna tylko w wyjàtkowych,
ÊciÊle okreÊlonych przypadkach.
Przyk∏adowo, ustawa zezwala na skorzystanie z procedury negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia:
• gdy w toku realizacji procedury otwartej lub ograniczonej nie wp∏yn´∏y prawid∏owe oferty albo wp∏yn´∏y oferty, które nie mogà byç przyj´te na mocy przepisów krajowych, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y w sposób
istotny zmienione;
• w wyjàtkowych przypadkach, gdy charakter dostaw, robót budowlanych lub
us∏ug bàdê zwiàzane z nimi ryzyko nie pozwalajà na dokonanie wczeÊniejszej
ogólnej wyceny;
• w odniesieniu do us∏ug, gdy specyfikacje techniczne nie mogà byç ustalone
z dostatecznà precyzjà, aby umo˝liwiç wybór oferty najkorzystniejszej w procedurze otwartej lub ograniczonej;
• gdy dane roboty budowlane s∏u˝à wy∏àcznie celom badawczym, doÊwiadczalnym lub rozwojowym, nie zaÊ zapewnieniu zysku lub pokryciu poniesionych
kosztów badaƒ i rozwoju.
Z kolei z procedury negocjacyjnej bez publikacji og∏oszenia mo˝na skorzystaç,
je˝eli:
• w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie wp∏yn´∏y ˝adne oferty lub
wp∏yn´∏y jedynie oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia
nie zosta∏y w sposób istotny zmienione oraz o ile przekazano Komisji, na jej
wniosek, sprawozdanie;
• z przyczyn technicznych, artystycznych lub zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych zamówienie mo˝e zostaç udzielone tylko okreÊlonemu wykonawcy;
• zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której nie mo˝na by∏o
wczeÊniej przewidzieç, wynikajàca z przyczyn niezale˝nych od zamawiajàcego, która sprawia, ˝e nie mo˝na zachowaç terminów przewidzianych
w odniesieniu do procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia.
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Ponadto procedura negocjacyjna bez og∏oszenia jest dopuszczalna w odniesieniu do zamówieƒ udzielanych zwyci´zcy konkursu oraz zamówieƒ, których przedmiotem sà wyroby produkowane jedynie w celach naukowych, doÊwiadczalnych,
badawczych lub rozwojowych. Przepis ten nie obejmuje produkcji seryjnej, majàcej na celu udowodnienie zdolnoÊci rynkowych lub pokrycie kosztów badaƒ i rozwoju, oraz tzw. zamówieƒ uzupe∏niajàcych lub dodatkowych.
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
w procedurze negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia nie powinien byç krótszy ani˝eli 37 dni, liczàc od daty wys∏ania og∏oszenia (15 dni w przypadku procedury
przyspieszonej). Pierwszy etap post´powania w procedurze negocjacyjnej (kwalifikacja) jest identyczny jak w przypadku procedury ograniczonej. Ustawa nie reguluje minimalnego terminu sk∏adania ofert w procedurze negocjacyjnej.

Procedury dla zamówieƒ podprogowych
Procedury udzielania zamówieƒ publicznych poni˝ej progów europejskich
okreÊlone sà w rozdziale 6. Przepisy tego rozdzia∏u majà zastosowanie do:
• zamówieƒ, których wartoÊç szacunkowa (bez VAT) nie przekracza progów
unijnych;
• zamówieƒ na us∏ugi wymienione w za∏àczniku A (tzw. us∏ugi priorytetowe),
o ile ich wartoÊç nie przekracza progów unijnych;
• zamówieƒ na us∏ugi wymienione w za∏àczniku B (tzw. us∏ugi niepriorytetowe),
niezale˝nie od ich wartoÊci;
• zamówieƒ na us∏ugi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne, przywo∏awcze
oraz satelitarne;
• zamówieƒ wymienionych w art. 3 rozdzia∏u 1, czyli zamówieƒ, do których
udzielenia konieczne jest przestrzeganie tajemnicy lub stosowanie innych
restrykcji dotyczàcych bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e zamówieƒ dotyczàcych
produktów i us∏ug, które nie majà wy∏àcznie cywilnego przeznaczenia lub do
których ma zastosowanie art. 296 TWE.

Udzielajàc zamówieƒ „podprogowych”, zamawiajàcy mo˝e zastosowaç procedury uproszczone lub ograniczone, a zupe∏nie wyjàtkowo udzieliç zamówienia
z wolnej r´ki.
W procedurze uproszczonej zamawiajàcy zaprasza przedsi´biorców do sk∏adania ofert poprzez zamieszczenie og∏oszenia w elektronicznej, publicznie dost´pnej bazie danych lub w inny sposób, który mo˝e zapewniç prawdziwà
konkurencj´.
Zamawiajàcy mo˝e zaprosiç do z∏o˝enia oferty bez publikacji og∏oszenia jednego okreÊlonego wykonawc´, je˝eli:
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• w odpowiedzi na opublikowane poprzednio zaproszenie do sk∏adania ofert
w procedurze uproszczonej nie wp∏yn´∏y ˝adne oferty lub wp∏yn´∏y jedynie
oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y w sposób istotny zmienione;
• zamawiane towary sà produkowane wy∏àcznie w celach badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych lub studyjnych, pod warunkiem ˝e ich produkcja nie
ma na celu zysku;
• z przyczyn technicznych, artystycznych lub zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych zamówienie mo˝e byç wykonane tylko przez okreÊlonego wykonawc´;
• przedmiotem zamówienia sà dostawy produktów przez oryginalnego dostawc´, w celu cz´Êciowego zastàpienia lub uzupe∏nienia dotychczasowych
dostaw, o ile zmiana dostawcy powodowa∏aby nieproporcjonalne dla zamawiajàcego problemy techniczne lub ekonomiczne.
Procedura selektywna z kolei polega na tym, ˝e zamawiajàcy zamieszcza zaproszenie do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
w elektronicznej, publicznie dost´pnej bazie danych. W zaproszeniu tym mo˝e
wskazaç on liczb´ dostawców lub wykonawców, których ma zamiar nast´pnie
zaprosiç do sk∏adania ofert. Liczba ta powinna byç uzasadniona charakterem
przedmiotu zamówienia oraz na tyle du˝a, aby zapewniç prawdziwà konkurencj´.
Zamawiajàcy mo˝e nast´pnie prowadziç negocjacje z jednym lub z wi´kszà liczbà
zaproszonych dostawców lub wykonawców.
Zamówienie z wolnej r´ki (zamówienie bezpoÊrednie) mo˝na stosowaç tylko
w sytuacjach, kiedy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, wynikajàca
z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç i na które zamawiajàcy nie ma
wp∏ywu. Zamówienie takie mo˝e byç zastosowane równie˝ w sytuacji, kiedy wartoÊç zamówienia jest niska38. W ocenie pracowników wydawnictwa „Anbuds Journalen”, w którym zamieszczane sà krajowe og∏oszenia o zamówieniach publicznych, szwedzcy zamawiajàcy sà coraz bardziej zainteresowani publikowaniem
og∏oszeƒ o zamówieniach nawet o stosunkowo niedu˝ej wartoÊci, gdy˝ prowadzi
to do zwi´kszenia konkurencyjnoÊci post´powania o zamówienie publiczne i co za
tym idzie – uzyskiwania coraz bardziej korzystnych ofert.

Terminy sk∏adania ofert i wniosków
Ustawa przewiduje ró˝ne terminy minimalne, w zale˝noÊci od tego, czy zamawiajàcy udziela zamówienia ponad-, czy te˝ podprogowego. Terminy sk∏adania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu liczone sà od daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji. Termin sk∏adania ofert w procedurze ograniczonej liczy si´ od daty wys∏ania zaproszenia do sk∏adania ofert.
38

Przepisy ustawy nie mówià, jaka to mo˝e byç wartoÊç – zamawiajàcy sami decydujà o tym, czy dane
zamówienie mo˝e byç uznane za ma∏ej wartoÊci. W praktyce publikowane sà og∏oszenia o wartoÊciach przekraczajàcych próg 8 000–16 000 euro.
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Minimalne terminy dla sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu (dotyczy procedury ograniczonej i procedury negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia):
Zamówienia ponadprogowe:
1) co najmniej 37 dni lub
2) co najmniej 15 dni w procedurze ograniczonej i procedurze negocjacyjnej
z publikacjà og∏oszenia, kiedy nie jest mo˝liwe wyznaczenie terminu wskazanego w pkt 1).
Minimalne terminy sk∏adania ofert:
Zamówienia ponadprogowe:
1) co najmniej 52 dni w procedurze otwartej,
2) co najmniej 40 dni w procedurze ograniczonej,
3) co najmniej 10 dni w procedurze ograniczonej, kiedy z niezawinionych obiektywnych przyczyn nie jest mo˝liwe wyznaczenie terminu wskazanego w pkt 2).
Do uznania zamawiajàcego nale˝y natomiast wyznaczenie terminu sk∏adania
ofert w w procedurze negocjacyjnej z publikacjà og∏oszenia lub bez og∏oszenia.
Ustawa przewiduje tak˝e mo˝liwoÊç skrócenia terminów, je˝eli zamawiajàcy
opublikowa∏ zbiorcze og∏oszenie o zamówieniach planowanych w danym okresie.
W procedurach podprogowych zamawiajàcy ma obowiàzek wyznaczyç rozsàdny termin na z∏o˝enie oferty lub wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, termin ten nie mo˝e byç wszak˝e krótszy ni˝ 10 dni, liczàc od daty opublikowania informacji o zamówieniu.

Kryteria udzielenia zamówienia
Zamawiajàcy mo˝e wybraç ofert´ najkorzystniejszà na podstawie wy∏àcznie
najni˝szej ceny albo w oparciu o kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”. W tym ostatnim przypadku wyboru oferty dokonuje si´ przy uwzgl´dnieniu
podkryteriów, takich jak np. cena, koszty bie˝àce, jakoÊç, estetyka, wp∏yw na
Êrodowisko naturalne i inne. Wszystkie kryteria (podkryteria) stosowane przez
zamawiajàcego w celu wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie powinny
byç podane do wiadomoÊci oferentów w og∏oszeniu lub dokumentacji przetargowej, w miar´ mo˝liwoÊci w kolejnoÊci ich znaczenia.
Obecnie obowiàzujàce przepisy nie nak∏adajà na zamawiajàcych obowiàzków podawania wagi kryteriów39.

39

Zamawiajàcy b´dà mieli taki obowiàzek po wejÊciu w ˝ycie przepisów wdra˝ajàcych nowe dyrektywy.
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Informacje statystyczne o rynku zamówieƒ publicznych
WartoÊç rynku zamówieƒ publicznych w Szwecji jest szacowana na ok. 50 mld
euro. WartoÊç zamówieƒ og∏oszonych w Dzienniku Urz´dowym UE wynios∏a
w 2004 r. ok. 9,5 mld euro. Szwedzcy zamawiajàcy opublikowali w Dz. Urz. UE
w 2004 r. 3287 og∏oszeƒ o zamówieniach. Udzia∏ wartoÊci zamówieƒ opublikowanych w stosunku do ogólnej wartoÊci zamówieƒ udzielonych w tym kraju by∏
wy˝szy od Êredniej europejskiej i wyniós∏ w 2004 r. 18,8%. Liczba zamawiajàcych,
którzy opublikowali og∏oszenia o zamówieniach publicznych, wynios∏a w 2004 r.
nieco ponad 700.

Sposoby i miejsca upublicznienia informacji o zamówieniach publicznych
Og∏oszenia o zamówieniach
Zgodnie z zasadà przejrzystoÊci zamawiajàcy majà obowiàzek publikacji og∏oszeƒ o zamówieniach. Obowiàzek ten dotyczy wszystkich zamówieƒ, zarówno
przekraczajàcych progi europejskie, jak i podprogowych. W przypadku zamówieƒ
„europejskich” (czyli powy˝ej progów z dyrektyw) zamawiajàcy sà obowiàzani do
publikowania nast´pujàcych og∏oszeƒ:
• og∏oszenie wst´pne o planowanych zamówieniach, które b´dà udzielane w ciàgu kolejnych 12 miesi´cy,
• og∏oszenie o danym zamówieniu,
• og∏oszenie o udzielonym zamówieniu.
Og∏oszenia o zamówieniach publicznych w Szwecji, których wartoÊç przekracza progi unijne, sà publikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej (dodatek S). Od 1 lipca 1999 r. jest on dost´pny tylko w postaci
elektronicznej jako Tenders Electronic Daily (TED). Obecny adres strony
internetowej to: www.ted.europa.eu.
W TED publikowane sà zresztà nie tylko og∏oszenia o zamówieniach udzielanych przez zamawiajàcych ze Szwecji czy te˝ innych paƒstw Unii Europejskiej, ale
tak˝e o zamówieniach udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, instytucje unijne, przez zamawiajàcych
z Norwegii, Liechtensteinu i Islandii40, instytucje z krajów stron Porozumienia
w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA) – Japonii, USA, Kanady i Szwajcarii, oraz
og∏oszenia o zamówieniach udzielanych w ramach programów pomocowych
finansowanych przez UE. Og∏oszenia zamawiajàcych przesy∏ane sà do TED na

40

Kraje tworzàce wespó∏ z paƒstwami UE Europejski Obszar Gospodarczy.
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formularzach okreÊlonych w unijnym Rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr
1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàcym standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur zamówieƒ publicznych, zgodnie z dyrektywami
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Og∏oszenia o zamówieniach publicznych w Szwecji zamieszczane sà
ponadto w periodyku „Anbuds Journalen” (www. anbudsjournalen. se),
wydawanym od 1994 r.
Publikowanie og∏oszeƒ w AJ nie jest obowiàzkowe dla zamawiajàcych. Og∏oszenia w AJ sà publikowane bezp∏atnie, podobnie jak bezp∏atne jest umieszczenie
og∏oszenia w bazie danych dost´pnej w Internecie. „Anbuds Journalen” jest tygodnikiem, ukazuje si´ we wtorki. Oprócz og∏oszeƒ o szwedzkich zamówieniach,
zarówno „podprogowych”, jak i „europejskich”, mo˝na tam znaleêç równie˝
informacje o zamówieniach udzielanych w Finlandii.
Zamawiajàcy ma prawo opublikowaç og∏oszenie o zamówieniu publicznym
w ka˝dym j´zyku urz´dowym UE. W praktyce prawie zawsze jest to j´zyk
szwedzki, a jedynie wyjàtkowo, w sytuacji, kiedy trudno znaleêç wykonawc´
w Szwecji, tak˝e j´zyk angielski.

Dokumentacja przetargowa
Zamawiajàcy ma obowiàzek opracowania, niezale˝nie od zastosowanej procedury udzielania zamówienia, dokumentacji przetargowej zawierajàcej bardziej
szczegó∏owe ni˝ og∏oszenie informacje o udzielanym zamówieniu.
Dokumentacja przetargowa powinna zawieraç co najmniej:
•
•
•
•
•

specyfikacj´ zamawianych produktów/us∏ug,
warunki umowy,
warunki administracyjne, np. dotyczàce z∏o˝enia oferty,
kryteria wyboru oferty,
warunki kwalifikacji dotyczàce wykonawców.
Zamawiajàcy nie mo˝e zmieniç warunków udzia∏u w post´powaniu
w trakcie jego trwania. Co do zasady, w przypadku zmian wymagaƒ zamawiajàcego powinien on rozpoczàç post´powanie od nowa.

Ustawa zabrania wprowadzania do dokumentacji zamówienia dyskryminujàcych zapisów, w szczególnoÊci odwo∏ujàcych si´ do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i przez to skutkujàcych uprzywilejowaniem lub wyelimino-
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waniem niektórych dostawców lub wykonawców. Wskazanie, o którym mowa
wy˝ej, jest jednak mo˝liwe, je˝eli zamawiajàcy nie jest w stanie inaczej opisaç
przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych i powszechnie
zrozumia∏ych okreÊleƒ, w takim jednak przypadku zamawiajàcy obowiàzany jest
u˝yç s∏ów „lub równowa˝ne”.

Warunki, które muszà byç spe∏nione przez wykonawców
Ustawa pozwala zamawiajàcemu na wykluczenie wykonawcy, który:
• jest w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, którego dzia∏alnoÊç jest obj´ta zarzàdem
sàdowym, który zawar∏ umow´ z wierzycielami, zawiesi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà albo znajduje si´ w analogicznej sytuacji, wynikajàcej z podobnej procedury przewidzianej prawem krajowym;
• jest przedmiotem post´powania o og∏oszenie upad∏oÊci, o wydanie nakazu
przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarzàdu sàdowego, post´powania
uk∏adowego z wierzycielami lub innego podobnego post´powania przewidzianego prawem krajowym;
• zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià zawodowà;
• jest winny powa˝nego wykroczenia zawodowego, które mo˝e byç w jakikolwiek sposób udowodnione przez zamawiajàcych;
• zalega z uiszczaniem sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, wymaganych przez
przepisy prawa kraju, w którym ma siedzib´ lub kraju zamawiajàcego;
• nie wywiàzuje si´ z obowiàzku p∏atnoÊci podatków wymaganych przez przepisy prawa kraju zamawiajàcego oraz
• jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia lub niedostarczenia
informacji, wymaganych zgodnie z ustawà.
Zamawiajàcy mo˝e wymagaç od wykonawcy wykazania, ˝e nie zachodzi w stosunku do niego ˝adna z okolicznoÊci skutkujàcych jego wykluczeniem. Wykonawca ma wówczas obowiàzek wykazaç za pomocà odpowiednich dokumentów, ˝e
spe∏nia warunki udzia∏u w post´powaniu, a w przypadku gdy takie dokumenty nie
sà wydawane przez administracj´ kraju, z którego pochodzi, za pomocà
oÊwiadczenia wykonawcy.
Zamawiajàcy mo˝e równie˝ okreÊliç w og∏oszeniu lub dokumentacji przetargowej, jakie rodzaje dokumentów ma przedstawiç wykonawca w celu potwierdzenia swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolnoÊci technicznych i profesjonalnych. Ustawa nie okreÊla, jakie to mogà byç dokumenty.
Zasadà obowiàzujàcà w tej sytuacji jest ta, ˝e ˝àdanie przedstawienia okreÊlonych dokumentów musi byç uzasadnione przedmiotem zamówienia; zamawiajàcy
zobowiàzany jest uwzgl´dniç przy tym uzasadnione interesy wykonawców, zwiàzane z ochronà ich tajemnic technicznych i handlowych.
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Wymagania dotyczàce ofert oraz wniosków
Co do zasady, oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o zamówienie publiczne powinny byç sk∏adane na piÊmie. Wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu mo˝e byç z∏o˝ony ustnie, za pomocà Êrodków
elektronicznych lub w inny sposób, pod warunkiem ˝e zostanie nast´pnie potwierdzony na piÊmie.
Zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgod´ na sk∏adanie ofert drogà elektronicznà lub
w inny sposób, pod warunkiem ˝e treÊç oferty nie zostanie ujawniona przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. Zamawiajàcy mo˝e równie˝ wymagaç, aby oferta z∏o˝ona w ten sposób zosta∏a niezw∏ocznie potwierdzona, na piÊmie lub w inny sposób.
Otwarcie ofert powinno nastàpiç tak szybko, jak to mo˝liwe po up∏ywie terminu sk∏adania ofert. Otwarcie ofert nie jest publiczne. Powinno nastàpiç w obecnoÊci co najmniej dwóch osób wskazanych przez zamawiajàcego. Wykonawca mo˝e wnioskowaç o udzia∏ w otwarciu ofert przedstawiciela szwedzkiej izby handlowej, ma jednak obowiàzek pokryç koszty jego udzia∏u. Zamawiajàcy ma obowiàzek sporzàdziç protokó∏ z otwarcia ofert. W przypadku procedur negocjacyjnych
wy˝ej wymienione formalnoÊci nie muszà mieç zastosowania.

Dost´pne procedury i Êrodki odwo∏awcze
Wykonawcom, których interesy prawne zosta∏y naruszone przez zamawiajàcego w trakcie post´powania o udzielenie zamówienia, przys∏ugujà Êrodki odwo∏awcze. Ârodkom odwo∏awczym od decyzji podj´tych przez zamawiajàcych, przys∏ugujàcym dostawcom lub wykonawcom, poÊwi´cony jest rozdzia∏ 7. szwedzkiej
ustawy. Ârodki przewidziane w ustawie przys∏ugujà niezale˝nie od wartoÊci zamówienia b´dàcego przedmiotem post´powania, równie˝ w przypadku zamówieƒ,
które ze wzgl´du na swojà wartoÊç nie podlegajà przepisom dyrektyw. Ârodki odwo∏awcze dzielà si´ na majàce charakter administracyjny oraz sàdowy.
Ârodki administracyjne
Dostawcy lub wykonawcy, który uwa˝a, ˝e dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku na skutek naruszenia prawa przez zamawiajàcego, przys∏uguje prawo do
wniesienia odwo∏ania do sàdu administracyjnego. W Szwecji sà 23 sàdy regionalne rozpatrujàce odwo∏ania w pierwszej instancji, cztery sàdy drugiej instancji
rozpatrujàce odwo∏ania od wyroków sàdów ni˝szej instancji oraz Najwy˝szy Sàd
Administracyjny.
Odwo∏anie wnosi si´ do sàdu w∏aÊciwego wed∏ug siedziby zamawiajàcego.
Sàdy administracyjne rozpatrujà zwykle odwo∏ania w sk∏adzie jednoosobowym,
w niektórych przypadkach w sk∏adzie: jeden s´dzia zawodowy i trzech ∏awników.
Post´powanie przed sàdem jest szybkie i nie kosztowne, gdy˝:
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• nie pobiera si´ ˝adnego wpisu od wnoszonego odwo∏ania,
• nie obowiàzuje tzw. przymus adwokacki,
• ka˝da ze stron ponosi swoje w∏asne koszty zwiàzane z udzia∏em w post´powaniu.
Wniesienie odwo∏ania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ale nie póêniej ni˝ w terminie 10 dni od dnia,
w którym dostawca lub wykonawca zosta∏ poinformowany przez zamawiajàcego
o danej decyzji. Wnoszàc odwo∏anie, dostawca lub wykonawca mo˝e domagaç si´
naprawienia danego naruszenia lub powtórzenia post´powania przez zamawiajàcego. Sàd, który uwzgl´dnia wniesione odwo∏anie, mo˝e zdecydowaç, ˝e post´powanie powinno zostaç powtórzone albo ˝e mo˝e byç kontynuowane dopiero po
naprawieniu naruszenia, np. usuni´ciu dyskryminujàcych zapisów w specyfikacji
technicznej. Sàd administracyjny nie jest natomiast uprawniony do uniewa˝nienia
zawartej ju˝ umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami
prawa cywilnego mo˝liwe jest w pewnych sytuacjach uchylenie umowy zawartej
w wyniku post´powania przest´pczego, jest to jednak przypadek niezwykle rzadki, który do tej pory nie wystàpi∏ w szwedzkich zamówieniach publicznych.
W przypadku zamówieƒ w tzw. sektorze u˝ytecznoÊci publicznej trybuna∏ administracyjny mo˝e, pod karà grzywny, zabroniç kontynuowania post´powania
bez wczeÊniejszego usuni´cia nieprawid∏owoÊci. Podczas prac nad ostatnià nowelizacjà ustawy proponowano, a˝eby w takim wypadku sàd nak∏ada∏ na zamawiajàcego grzywn´ w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 1% wartoÊci zamówienia – ostatecznie
propozycja ta nie zosta∏a przyj´ta41. Sàd mo˝e równie˝ zawiesiç post´powanie do
czasu podj´cia ostatecznego rozstrzygni´cia w sprawie. Od decyzji sàdu administracyjnego mo˝na si´ odwo∏ywaç do trybuna∏u wy˝szej instancji i wreszcie do
Najwy˝szego Sàdu Administracyjnego42.
Ârodki cywilnoprawne
W przypadku Êrodków o charakterze cywilnoprawnym dostawca lub wykonawca, który zosta∏ pokrzywdzony przez zamawiajàcego, mo˝e dochodziç od niego
odszkodowania za poniesione szkody przed sàdem powszechnym. Z ˝àdaniem takim mo˝na wystàpiç przed sàd pierwszej instancji, w terminie do roku od pope∏nienia naruszenia (sàdy administracyjne nie majà kompetencji do orzekania
w sprawach odszkodowaƒ)43. Wykonawca dla uzyskania odszkodowania obejmujàcego tzw. dodatni interes umowny, czyli utracony potencjalny zysk, musi udo41

42

43

Komisja Europejska „Public Procurement in the European Union. Practical Guide on Remedies”,
2000, str. 231.
Douglas Roos i Pernilla Bjurman, „The Law on Public Procurement in Sweden”, Public Procurement Law Review 7 (1998), str. 16; bardziej szczegó∏owy opis procedur odwo∏awczych w Szwecji
w opracowaniu Komisji Europejskiej „Public Procurement in the European Union. Practical
Guide on Remedies”, 2000, str. 229.
Douglas Roos i Pernilla Bjurman, op. cit., str. 16.
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wodniç, i˝ mia∏ rzeczywiste szanse na uzyskanie zamówienia, które zosta∏y zaprzepaszczone przez zamawiajàcego na skutek naruszenia przez niego odpowiednich
przepisów. Z kolei w przypadku przedsi´biorstw z tzw. sektora u˝ytecznoÊci publicznej odszkodowanie obejmuje jedynie koszty poniesione w zwiàzku z przygotowaniem oferty; w takiej jednak sytuacji konieczne jest udowodnienie przez wykonawc´, i˝ mia∏ realne szanse na uzyskanie zamówienia.

Przydatne adresy internetowe
• Aktuell Produkt Information (API) Online http://www.api.se/ – strona zawierajàca linki do BRE, TED, og∏oszeƒ z UE/EFTA/GPA oraz innych us∏ug, baz
danych oraz dokumentów.
• Anbuds Journalen http://www.ajour.se/ – baza danych, zawierajàca wszystkie
og∏oszenia opublikowane w Dz. Urz. UE (TED). „Anbuds Journalen” publikuje tak˝e og∏oszenia o zamówieniach publicznych nieprzekraczajàcych
progów obowiàzywania dyrektyw.
• The Swedish Instrument for Ecologically Sustainable Procurement
http://www.eku.nu – strona skierowana do zamawiajàcych, którzy chcà udzielaç zamówieƒ proekologicznych.
• Kommerskollegium – National Board of Trade http://www.offentlig.kommers.se – strona internetowa skierowana do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, udzielajàca porad, jak ubiegaç si´ o zamówienia publiczne, równie˝
na rynku europejskim.
• National Board for Public Procurement (NOU) http://www.nou.se – NOU jest
centralnà agendà rzàdowà udzielajàcà porad w zakresie zamówieƒ publicznych.
• SEMA Group Info Data http://www.infodata.sema.se/ted/ – SEMA oferuje
linki do baz danych zawierajàcych informacje o zamówieniach publicznych
w kraju i za granicà. Dost´pna tylko po szwedzku.
• Svenska Handelshuset AB http://www.svenskahandelshuset.se/ – Svenska
Handelshuset AB monitoruje zamówienia publiczne udzielane w Szwecji.
Na podstawie kryteriów wskazanych przez klienta informacje sà sortowane
wg sektorów dzia∏alnoÊci oraz obszaru geograficznego. Informacje o interesujàcych zamówieniach sà wysy∏ane pocztà elektronicznà. Dost´pna tylko
po szwedzku.
• Nätverket för Elektroniska Affärer – Swedish Alliance for Electronic Business
(NEA) http://www.nea.nu/
• Fritzes – odpowiedzialny za wydawanie biuletynu przygotowywanego przez
NOU http://www.fritzes.se
• Sveriges Offentliga Inköpare – The Swedish Association of Public Purchasers
(SOI) http://www.soiorg.org/
• Szwedzkie Stowarzyszenie Publicznych Nabywców (SOI) jest organizacjà non-profit zrzeszajàcà ok. 1000 publicznych zamawiajàcych i urz´dników zajmujàcych si´ zamówieniami. Celem SOI jest polepszenie warunków udzielania
zamówieƒ publicznych.
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• Szwedzki Urzàd ds. Konkurencji http://www.kkv.se
• Szwedzki Instytut Normalizacyjny http://www.sis.se – informacje na temat
norm obowiàzujàcych w Szwecji
• Exportrˆdet The Swedish Trade Council http://www.upphandlingsnytt.swedishtrade.se
• Publikuje newsletter, który zawiera informacje o zamówieniach (og∏oszenia) zaczerpni´te z TED oraz projektów mi´dzynarodowych finansowanych przez UE,
ONZ lub mi´dzynarodowe banki. Dost´p do newslettera wymaga rejestracji.

Oddzia∏ 6. – Wielka Brytania
W sk∏ad Wielkiej Brytanii wchodzà: Anglia, Walia i Szkocja, po∏o˝one na wyspie Wielka Brytania, oraz Irlandia Pó∏nocna, le˝àca w pó∏nocnej cz´Êci wyspy
Irlandia. W. Brytania podzielona jest na cztery cz´Êci, b´dàce niegdyÊ samodzielnymi królestwami – Angli´, Irlandi´ Pó∏nocnà, Szkocj´ i Wali´. Szczegó∏owy podzia∏ administracyjny nie jest ustalony przez rzàd centralny, lecz samodzielnie
w ka˝dej z cz´Êci, stàd te˝ istniejà pomi´dzy nimi du˝e ró˝nice w organizacji administracji samorzàdowej. I tak, w Anglii nie ma dualizmu administracji terytorialnej, czyli wyst´powania obok siebie administracji rzàdowej i samorzàdowej.
Rzàd zajmuje si´ sprawami ca∏ego kraju. Istnieje podzia∏ na regiony, hrabstwa,
dystrykty i parafie (parish). Podzia∏ Irlandii Pó∏nocnej wynika z podzia∏u ca∏ej
wyspy Irlandii – szeÊç z dziewi´ciu hrabstw prowincji Ulster nale˝y do Zjednoczonego Królestwa, tworzàc Irlandi´ Pó∏nocnà, pozosta∏e nale˝à do Irlandii.
Szkocja od 1996 r. dzieli si´ na 32 hrabstwa. Walia równie˝ w 1996 r. podzielona
zosta∏a na 22 jednostki administracyjne: 9 hrabstw, 10 hrabstw miejskich i 3 miasta, wszystkie o równym statusie.

Przepisy dotyczàce zamówieƒ publicznych
Dla brytyjskiego systemu zamówieƒ publicznych charakterystyczne jest to,
˝e powszechnie obowiàzujàce przepisy o zamówieniach publicznych dotyczà
tylko tych zamówieƒ, które sà obj´te zakresem unijnych dyrektyw. Sà to dwa
rozporzàdzenia opracowane przez rzàd i przedstawione do zatwierdzenia
Parlamentowi:
• rozporzàdzenie nr 5 (2006) dotyczàce zamówieƒ publicznych (Statutory
instrument no 5 The Public Contract Regulations 2006),
• rozporzàdzenie nr 6 (2006) dotyczàce zamówieƒ sektorowych (Statutory
instrument no 6 The Utilities Contracts Regulation 2006).
Celem przyj´cia tych rozporzàdzeƒ by∏o transponowanie (wdro˝enie) postanowieƒ dwóch nowych unijnych dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych –
2004/18 oraz 2004/17. The Public Contract Regulations, wdra˝ajàce postanowie– 101 –

nia dyrektywy 2004/18, w dalszej cz´Êci publikacji b´dzie nazywane „rozporzàdzeniem klasycznym”, zaÊ The Utilities Contracts Regulations, wdra˝ajàce przepisy
dyrektywy 2004/17, b´dzie okreÊlane jako „rozporzàdzenie sektorowe”.
Rozporzàdzenia te dotyczà wy∏àcznie zamówieƒ udzielanych w Anglii, Walii
oraz Irlandii P∏n. W Szkocji przyj´te zosta∏y dwa odr´bne rozporzàdzenia:
• Scottish Statutory Instrument 2006 No. 1 – The Public Contracts (Scotland)
Regulations 2006 oraz
• Scottish Statutory Instrument 2006 No. 2 – The Utilities Contracts (Scotland)
Regulations 2006.
TreÊç tych rozporzàdzeƒ jest jednak identyczna z rozporzàdzeniami dla Anglii,
Walii i Irlandii P∏n., dlatego nie b´dà one osobno omawiane.
Rozporzàdzenia klasyczne i sektorowe, zarówno „angielskie”, jak i „szkockie”,
wesz∏y w ˝ycie 31 stycznia 2006 r., a wi´c w dniu, w którym up∏ywa∏ termin wdro˝enia dyrektyw 2004/18 oraz 2004/17. W ten sposób W. Brytania znalaz∏a si´
w niewielkiej grupie paƒstw UE, które zdà˝y∏y z wdro˝eniem dyrektyw w terminie przez nie wyznaczonym.
Rozporzàdzenie klasyczne sk∏ada si´ z dziewi´ciu cz´Êci:
przepisy ogólne (zakres obowiàzywania, wy∏àczenia, progi),
specyfikacje techniczne,
procedury udzielania zamówieƒ publicznych,
wybór wykonawcy,
udzielenie zamówienia publicznego,
zamówienia specjalne (konkursy na projekty, koncesje na roboty budowlane,
podwykonawstwo oraz zamówienia subsydiowane),
• umowy ws. zamówieƒ publicznych,
• przepisy ró˝ne,
• procedury odwo∏awcze.
•
•
•
•
•
•

Struktura rozporzàdzenia sektorowego przedstawia si´ z kolei nast´pujàco:
• przepisy ogólne (zakres obowiàzywania, wy∏àczenia, progi),
• specyfikacje techniczne,
• procedury udzielania zamówieƒ publicznych (otwarta, ograniczona, negocjacyjna, og∏oszenia – zaproszenie do konkurencji),
• kwalifikacja i wybór wykonawcy (systemy kwalifikacji, kryteria wykluczenia
i wyboru wykonawców, konsorcja),
• udzielenie zamówienia publicznego (kryteria wyboru oferty, publikacja og∏oszenia o udzieleniu zamówienia),
• zamówienia specjalne (konkursy na projekty),
• umowy ws. zamówieƒ publicznych (wymogi dotyczàce wykonania zamówienia),
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• przepisy ró˝ne (protokó∏ z post´powania, sprawozdania statystyczne, publikacja og∏oszeƒ, podwykonawstwo, atestacja),
• procedury odwo∏awcze (Êrodki ochrony prawnej oraz koncyliacja).
Zarówno klasyczne, jak i sektorowe rozporzàdzenia majà zastosowanie wy∏àcznie do zamówieƒ o wartoÊciach nie mniejszych ni˝ progi okreÊlone
w unijnych dyrektywach. W W. Brytanii brak jest aktu prawnego regulujàcego procedury udzielania zamówieƒ podprogowych. Zamówienia
mniejszej wartoÊci podlegajà wi´c wy∏àcznie zasadom wynikajàcym z prawa
pierwotnego WE – Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà
(szczegó∏y – patrz rozdzia∏ 1.).
Zakresem rozporzàdzenia „klasycznego” obj´te sà zamówienia publiczne, czyli umowy majàtkowe zawierane na piÊmie pomi´dzy zamawiajàcym (zakres podmiotowy) a przedsi´biorcà, których przedmiotem jest dostawa produktów, Êwiadczenie us∏ug lub wykonanie robót budowlanych (zakres przedmiotowy), o wartoÊci nie mniejszej ni˝ próg okreÊlony w rozporzàdzeniu (progi).

Zakres przedmiotowy
Rozporzàdzenie klasyczne
Przez zamówienia publiczne na dostawy rozumie si´ umowy zawierane w formie pisemnej pomi´dzy dostawcà a zamawiajàcym, których przedmiotem jest
kupno, kupno na raty, dzier˝awa, najem lub leasing z opcjà lub bez opcji zakupu
produktów. Zamówienia publiczne na roboty budowlane to z kolei umowy o charakterze majàtkowym, zawierane pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym, których
przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno wykonanie, jak i zaprojektowanie robót okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia lub wykonanie „w jakikolwiek bàdê sposób” obiektu budowlanego odpowiadajàcego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego. Zamówienia publiczne na us∏ugi to umowy, których
przedmiotem nie sà ani dostawy, ani roboty budowlane. Podobnie jak dyrektywa
2004/18 oraz przepisy innych paƒstw omawiane w niniejszej publikacji, równie˝
rozporzàdzenie przewiduje podzia∏ us∏ug na dwie kategorie:
• kategoria „A” – us∏ugi obj´te w ca∏oÊci postanowieniami rozporzàdzenia,
• kategoria „B” – us∏ugi podlegajàce jedynie niektórym przepisom rozporzàdzenia44.
Przepisy rozporzàdzenia klasycznego dotyczà równie˝ koncesji na roboty budowlane. Koncesje na roboty budowlane ró˝nià si´ od zamówienia publicznego
na roboty budowlane jedynie tym, ˝e wynagrodzeniem za wykonanie obiektu

44

Specyfikacje techniczne oraz publikacja og∏oszenia o udzieleniu zamówienia.
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budowlanego jest wy∏àcznie prawo do jego eksploatacji lub takie prawo wraz
z p∏atnoÊcià. Ró˝nica pomi´dzy zamówieniami i koncesjami zasadniczo sprowadza si´ wi´c do sposobu wynagradzania wykonawcy. W przypadku koncesji na
roboty budowlane wynagrodzeniem za wykonanie danego obiektu budowlanego
jest prawo do pobierania op∏at od jego u˝ytkowników.
Przepisy dotyczàce koncesji na roboty budowlane sà zawarte w art. 36 rozporzàdzenia klasycznego (koncesje sà wy∏àczone z zakresu obowiàzywania rozporzàdzenia sektorowego). W przypadku udzielania koncesji na roboty budowlane
zamawiajàcy ma obowiàzek opublikowania w Dzienniku Urz´dowym UE og∏oszenia o koncesji, której wartoÊç jest równa lub przekracza 5 278 000 euro.
Rozporzàdzenie nie reguluje przebiegu post´powania koncesyjnego, pozostawiajàc w tym zakresie swobod´ zamawiajàcemu. Wybór koncesjonariusza mo˝e
wi´c mieç miejsce w trybie procedury otwartej, ograniczonej czy te˝ negocjacyjnej
(oczywiÊcie po wczeÊniejszej publikacji og∏oszenia) lub innej. Rozporzàdzenie wymaga jedynie, aby minimalny termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu lub negocjacjach nie by∏ krótszy ni˝ 52 dni, liczàc od
daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji. Termin ten mo˝e byç skrócony o siedem dni,
je˝eli zamawiajàcy przes∏a∏ og∏oszenie do publikacji drogà elektronicznà.
Rozporzàdzenie nak∏ada ponadto pewne obowiàzki na koncesjonariusza,
w sytuacji kiedy udziela on zamówienia podmiotom trzecim. Zakres tych obowiàzków zale˝y od tego, czy koncesjonariusz sam jest zamawiajàcym w rozumieniu rozporzàdzenia. JeÊli koncesjonariusz jest równoczeÊnie zamawiajàcym, jest
zobowiàzany stosowaç w ca∏oÊci postanowienia dyrektywy przy zlecaniu wykonania robót budowlanych osobom trzecim. Natomiast koncesjonariusz, który nie
jest zamawiajàcym w rozumieniu rozporzàdzenia, zlecajàc wykonanie robót budowlanych osobom trzecim, obowiàzany jest poinformowaç o swoim zamiarze
w og∏oszeniu publikowanym w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Wyznaczony przez koncesjonariusza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni, liczone od daty wys∏ania
og∏oszenia, a termin sk∏adania ofert nie krótszy ani˝eli 40 dni od daty wys∏ania
og∏oszenia lub zaproszenia do sk∏adania ofert.
Rozporzàdzenie sektorowe ma zastosowanie do zamówieƒ na dostawy, us∏ugi
lub roboty budowlane, udzielane przez podmioty wymienione w za∏àczniku 1. do
rozporzàdzenia i wykonujàce dzia∏alnoÊç okreÊlonà w tym za∏àczniku, o ile zamówienie jest zwiàzane z tà dzia∏alnoÊcià. Dzia∏alnoÊç, o której mowa, to:
• tworzenie lub zarzàdzanie sta∏ymi sieciami przeznaczonymi do Êwiadczenia
publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà wody
pitnej, energii elektrycznej, gazu bàdê energii cieplnej lub dostarczaniem wody pitnej, energii elektrycznej, gazu bàdê energii cieplnej do takich sieci;
• eksploatacja okreÊlonego obszaru geograficznego w celu poszukiwania lub
wydobywania ropy naftowej, gazu, w´gla lub innych paliw sta∏ych lub udost´pniania przewoênikom powietrznym, morskim i rzecznym lotnisk, portów mor-
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skich lub Êródlàdowych lub innych urzàdzeƒ portowych;
• obs∏uga sieci Êwiadczàcych spo∏eczeƒstwu us∏ugi w zakresie transportu kolejà, systemami automatycznymi, tramwajami, trolejbusami, autobusami lub kolejà linowà.

Zakres podmiotowy
Zakresem rozporzàdzenia klasycznego obj´te sà nast´pujàce podmioty – zamawiajàcy:
• ministerstwa (Minister of the Crown),
• agendy rzàdowe (government departaments),
• Izba Deputowanych (the House of Commons),
• Izba Lordów (the House of Lords),
• Parlament Irlandii P∏n. (the Northern Ireland Assembly Commission),
• szkockie ministerstwa,
• parlament Szkocji (the Scottish Parliamentary Corporate Body),
• parlament Walii (the National Assembly for Wales),
• organ lokalny (a local authority),
• policja (a police authority),
• stra˝ po˝arna,
• parki narodowe,
• osoby prawne (corporations) ustanowione w szczególnym celu zaspokajania
potrzeb o charakterze powszechnym, niemajàcych charakteru przemys∏owego
ani handlowego, je˝eli spe∏niajà co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:
° bàdê sà finansowane w przewa˝ajàcej cz´Êci przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe lub inne podmioty prawa publicznego,
° bàdê ich zarzàd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów,
° bàdê te˝ ponad po∏ow´ sk∏adu ich organu kierowniczego, zarzàdzajàcego
lub nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe lub inne osoby prawa publicznego,
• stowarzyszenia utworzone przez podmioty wy˝ej wymienione lub sk∏adajàce
si´ z nich.
Zakresem rozporzàdzenia sektorowego sà z kolei obj´te podmioty wymienione w za∏àczniku 1. do rozporzàdzenia i wykonujàce dzia∏alnoÊç okreÊlonà w tym˝e za∏àczniku oraz udzielajàce zamówienia zwiàzanego z tà dzia∏alnoÊcià.
System zamówieƒ publicznych w W. Brytanii ma charakter zdecentralizowany, tzn. poszczególni zamawiajàcy sà sami odpowiedzialni za udzielane
przez siebie zamówienia.
Organem odpowiedzialnym za system zamówieƒ publicznych jest Office of Government Commerce (OGC). Jest on niezale˝nym organem Ministerstwa Skarbu
(Ministry of Treasury). Zadaniem OGC jest przede wszystkim upowszechnianie
wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie zamówieƒ publicznych.
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Na stronie internetowej OGC (www.ogc.gov.uk), poza tekstami omawianych
rozporzàdzeƒ, mo˝na znaleêç teksty publikacji przygotowanych przez OGC, zawierajàcych przydatne informacje dotyczàce ró˝nych aspektów zamówieƒ publicznych w W. Brytanii, m.in.:
•
•
•
•

wspólnotowych zasad i procedur udzielania zamówieƒ publicznych,
progów obowiàzywania przepisów,
wymogów dotyczàcych specyfikacji technicznych,
wymogów odnoÊnie do aukcji elektronicznych, systemów zamówieƒ dynamicznych, centralnych zamawiajàcych itp.

Progi obowiàzywania rozporzàdzeƒ
Rozporzàdzenie klasyczne ma zastosowanie do zamówieƒ, których wartoÊç
(bez VAT) jest nie mniejsza ni˝:
• 1 370 000 euro na dostawy i us∏ugi zlecane przez podmioty administracji centralnej, wymienione w za∏àczniku 1. do rozporzàdzenia;
• 211 000 euro na dostawy i us∏ugi zlecane przez pozosta∏ych zamawiajàcych;
• 5 278 000 euro na roboty budowlane dla wszystkich zamawiajàcych.
Z kolei w rozporzàdzeniu sektorowym obowiàzujà jedynie dwa progi:
• 422 000 euro dla dostaw i us∏ug,
• 5 278 000 euro dla robót budowlanych.
W Wielkiej Brytanii brak jest przepisów regulujàcych procedury udzielania
zamówieƒ publicznych o wartoÊciach podprogowych.

Zasady udzielania zamówieƒ publicznych
Zgodnie z art. 4 rozporzàdzenia klasycznego zamawiajàcy obowiàzani sà do
równego traktowania wszystkich wykonawców, us∏ugodawców lub dostawców
oraz do udzielania zamówieƒ zgodnie z zasadami przejrzystoÊci oraz niedyskryminacji.
Wyjàtkiem od zasady równego traktowania sà przewidziane, w Êlad za dyrektywà sektorowà, preferencje dla wykonawców pochodzàcych z UE lub z paƒstw,
z którymi Wspólnota Europejska zawar∏a umowy mi´dzynarodowe (dwustronne
lub wielostronne) gwarantujàce wzajemny dost´p do procedur udzielania zamówieƒ publicznych, w stosunku do wykonawców pochodzàcych z paƒstw, z którymi
nie zosta∏y zawarte takie umowy (tzw. paƒstw trzecich). Je˝eli przedmiotem zamówienia jest dostawa, dana oferta mo˝e zostaç odrzucona, jeÊli udzia∏ towarów
pochodzàcych z paƒstw trzecich przekracza 50% ca∏kowitej wartoÊci towarów.
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Co wi´cej, je˝eli dwie lub kilka ofert jest równowa˝nych w Êwietle kryteriów
udzielenia zamówienia, nale˝y preferowaç te, które nie mogà byç odrzucone
(czyli oferty niepochodzàce z krajów trzecich). Ceny tych ofert uwa˝a si´ za równowa˝ne, je˝eli ró˝nice pomi´dzy nimi nie przekraczajà 3%. Innymi s∏owy, oferta przedsi´biorcy unijnego mo˝e byç nawet o 3% dro˝sza od oferty pochodzàcej
z paƒstwa trzeciego, a i tak jest uwa˝ana za korzystniejszà. Nie powinna byç ona
jednak preferowana w stosunku do innych, jeÊli jej przyj´cie zobowiàzywa∏oby
zamawiajàcego do nabywania materia∏ów ró˝niàcych si´ od dotychczas wykorzystywanych, czego rezultatem by∏yby praktyczne trudnoÊci u˝ytkowania lub utrzymania czy nieproporcjonalnie wysokie koszty.
Wykonawcy z Polski sà traktowani na tych samych warunkach, jak wykonawcy
irlandzcy lub pochodzàcy z innych paƒstw UE (zasada traktowania narodowego –
national treatment).

Informacje statystyczne o rynku zamówieƒ publicznych
WartoÊç rynku zamówieƒ publicznych w W. Brytanii jest szacowana na ok. 320
mld euro. WartoÊç zamówieƒ og∏oszonych w Dzienniku Urz´dowym UE wynios∏a
w 2004 r. ok. 80 mld euro. Brytyjscy zamawiajàcy opublikowali w Dz. Urz. UE
w 2004 r. ponad 12 tys. og∏oszeƒ o zamówieniach. Udzia∏ wartoÊci zamówieƒ opublikowanych w stosunku do ogólnej wartoÊci zamówieƒ udzielonych w tym kraju
by∏ wy˝szy od Êredniej europejskiej i wyniós∏ w 2004 r. ponad 25%. Liczba zamawiajàcych, którzy opublikowali og∏oszenia o zamówieniach publicznych, wynios∏a
w 2004 r. nieco ponad 2000.

Procedury udzielania zamówieƒ publicznych
Rozporzàdzenie „klasyczne” przewiduje nast´pujàce procedury udzielania zamówieƒ publicznych:
•
•
•
•
•

procedura otwarta,
procedura ograniczona,
procedura negocjacyjna z publikacjà og∏oszenia,
procedura negocjacyjna bez publikacji og∏oszenia oraz
dialog konkurencyjny.

Procedurami podstawowymi sà otwarta i ograniczona. Wybór pomi´dzy nimi
pozostawiono swobodnemu uznaniu zamawiajàcego. Co ciekawe, W. Brytania
jest, obok Danii, jedynym paƒstwem w UE, w którym procedura ograniczona jest
stosowana cz´Êciej ni˝ nieograniczona45.

45

Ok. 60% zamówieƒ ponadprogowych jest udzielanych w procedurze ograniczonej.
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W procedurze otwartej oferty mogà z∏o˝yç wszyscy zainteresowani wykonawcy
w odpowiedzi na dane og∏oszenie o zamówieniu. Termin sk∏adania ofert wyznaczony przez zamawiajàcego nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni, liczàc od daty wys∏ania
og∏oszenia w celu jego publikacji w Dzienniku Urz´dowym. Termin ten mo˝e byç
wszak˝e skrócony do 36 dni, jednak˝e w ˝adnym wypadku nie mo˝e byç krótszy ni˝
22 dni, je˝eli zamawiajàcy opublikowa∏ og∏oszenie o planowanych zamówieniach
(czyli tzw. PIN). Warunkiem jest jednak, aby og∏oszenie o planowanych zamówieniach zosta∏o wys∏ane do publikacji nie póêniej ni˝ 52 dni i nie wczeÊniej ni˝ 12 miesi´cy przed wys∏aniem do publikacji w∏aÊciwego og∏oszenia o wszcz´ciu post´powania. W procedurze tej zabronione sà negocjacje zamawiajàcego z wykonawcami.
Zamawiajàcy mo˝e równie˝ skróciç termin sk∏adania ofert, je˝eli przes∏a∏ drogà
elektronicznà og∏oszenie do publikacji (o siedem dni) oraz je˝eli zapewni∏ nieograniczony elektroniczny dost´p do dokumentacji przetargowej (o pi´ç dni).
W procedurze ograniczonej oferty mogà z∏o˝yç jedynie wykonawcy zaproszeni przez zamawiajàcego. Post´powanie w tej procedurze sk∏ada si´ z dwóch
odr´bnych faz. Zamawiajàcy publikuje najpierw og∏oszenie, w którym zaprasza
wykonawców do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu.
Termin sk∏adania wniosków nie mo˝e byç krótszy ani˝eli 37 dni, liczàc od daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji w Dzienniku Urz´dowym UE. Nast´pnie zamawiajàcy dokonuje wyboru takiej liczby wykonawców, która zapewni rzeczywistà
konkurencj´, wy∏àcznie na podstawie dokumentów i Êrodków dowodowych
wymienionych wprost w odpowiednich przepisach dyrektyw. Wykonawcy, sk∏adajàc wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, majà obowiàzek wykazaç,
˝e spe∏niajà warunki okreÊlone przez zamawiajàcego. Zamawiajàcy powinien
zaprosiç co najmniej pi´ciu (w przypadku zamawiajàcych sektorowych – trzech)
wykonawców do kolejnej fazy post´powania – z∏o˝enia ofert. Wyboru wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert, dokonuje si´ w oparciu
o obiektywne kryteria, odnoszàce si´ do:
• wiarygodnoÊci wykonawcy,
• jego sytuacji finansowej i ekonomicznej,
• jego wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych.
Je˝eli liczba wykonawców spe∏niajàcych warunki okreÊlone przez zamawiajàcego jest mniejsza od pi´ciu, zamawiajàcy powinien zaprosiç wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki. Zaproszenie do sk∏adania ofert powinno byç
wys∏ane na piÊmie i zawieraç co najmniej nast´pujàce informacje:
• dokumentacj´ przetargowà lub informacje o miejscu, gdzie mo˝na jà uzyskaç,
• informacj´ o publikacji og∏oszenia o zamówieniu,
• termin sk∏adania ofert,
• miejsce sk∏adania ofert,
• kryteria udzielenia zamówienia,
• informacje, w jakim j´zyku mogà byç sk∏adane oferty.
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Wybranych przez siebie wykonawców zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania
ofert, wyznaczajàc termin, który nie mo˝e byç krótszy ani˝eli 40 dni, liczàc od daty wys∏ania zaproszenia. Podane wy˝ej terminy mogà byç tak˝e pod pewnymi warunkami skrócone. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy zamawiajàcy opublikowa∏ og∏oszenie o planowanych zamówieniach, termin na sk∏adanie wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu mo˝e zostaç skrócony do 26 dni. Po drugie,
w przypadku kiedy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, powodujàca,
˝e nie mogà byç zachowane „normalne” terminy, skróceniu mogà ulec zarówno
termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u – do nie mniej ni˝ 15 dni,
jak i termin sk∏adania ofert, ale do nie mniej ni˝ 10 dni. Na tych samych zasadach
zamawiajàcy mo˝e skróciç termin, je˝eli wykorzysta∏ Êrodki elektroniczne do upowszechnienia informacji o udzielanym zamówieniu.
Podobnie jak w procedurze otwartej, w procedurze ograniczonej niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji z oferentami.
Procedura negocjacyjna polega na tym, ˝e zamawiajàcy udziela zamówienia
po przeprowadzeniu negocjacji z jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców. Ustawa wyró˝nia procedur´ negocjacyjnà z wczeÊniejszà publikacjà og∏oszenia oraz
bez. Zarówno jedna, jak i druga jest jednak dopuszczalna tylko w wyjàtkowych,
ÊciÊle okreÊlonych przypadkach, które sà identyczne jak w dyrektywach oraz
innych omawianych w niniejszej publikacji paƒstwach, stàd te˝ nie ma potrzeby
ich powtarzania.
Dialog konkurencyjny to nowa procedura, wprowadzona w W. Brytanii w Êlad
za nowymi dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiajàcy ma prawo skorzystaç
z procedury dialogu konkurencyjnego w przypadku zamówieƒ szczególnie skomplikowanych, je˝eli nie jest mo˝liwe udzielenie zamówienia w procedurze otwartej lub ograniczonej. Za szczególnie skomplikowane uwa˝a si´ te zamówienia, odnoÊnie do których zamawiajàcy:
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç Êrodków technicznych zdolnych zaspokoiç jego potrzeby lub pozwalajàcych osiàgnàç wyznaczone przez niego cele
bàdê te˝
• nie jest w stanie obiektywnie okreÊliç prawnych i/lub finansowych ram danego
przedsi´wzi´cia.
W ramach dialogu konkurencyjnego zamówienie mo˝e byç udzielane wy∏àcznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Jest to jedyna procedura w rozporzàdzeniu, której dotyczy takie ograniczenie.
Post´powanie w ramach dialogu konkurencyjnego jest opisane szczegó∏owo
w art. 18 rozporzàdzenia i zgodnie z tym przepisem sk∏ada si´ z nast´pujàcych etapów: najpierw zamawiajàcy publikuje og∏oszenie o dialogu konkurencyjnym, okreÊlajàc w nim swoje potrzeby oraz wymagania, które powinny byç szczegó∏owo zdefiniowane w specyfikacji zamówienia. W og∏oszeniu zamawiajàcy zaprasza do
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Nast´pnie sprawdza wiarygodnoÊç, zdolnoÊç finansowà oraz ekonomicznà wykonawców, a tak˝e
ich zdolnoÊci techniczne oraz umiej´tnoÊci zawodowe. Kwalifikacja do udzia∏u
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w post´powaniu odbywa si´ w oparciu o warunki okreÊlone przez zamawiajàcego,
podane w og∏oszeniu, oraz na podstawie dokumentów lub zaÊwiadczeƒ wymienionych w rozporzàdzeniu i ˝àdanych przez zamawiajàcego. Warunki udzia∏u w post´powaniu oraz wymagane dokumenty powinny byç zwiàzane z zamówieniem oraz
proporcjonalne, czyli odpowiednie do wartoÊci oraz przedmiotu zamówienia (nie
powinny byç zbyt wygórowane). Zamawiajàcy powinien zaprosiç do udzia∏u w dialogu takà liczb´ wykonawców, która gwarantuje prawdziwà konkurencj´, ale nie
mniej ni˝ trzech. Je˝eli liczba wykonawców spe∏niajàcych wymagania zamawiajàcego jest mniejsza ni˝ trzy, zamawiajàcy ma obowiàzek zaprosiç wszystkich wykonawców, którzy spe∏nili okreÊlone przez niego minimalne wymogi. Po przeprowadzeniu kwalifikacji zamawiajàcy prowadzi z zakwalifikowanymi wykonawcami
„dialog”, którego celem jest zidentyfikowanie oraz zdefiniowanie Êrodków w najwi´kszym mo˝liwie stopniu zaspokajajàcych potrzeby zamawiajàcego. W trakcie
dialogu zamawiajàcy mo˝e przedyskutowaç z jego uczestnikami wszystkie aspekty
udzielanego zamówienia (np. prawne lub finansowe aspekty przedsi´wzi´cia).
Podczas post´powania zamawiajàcy jest zobowiàzany zapewniç równe traktowanie
wszystkich wykonawców. W szczególnoÊci nie wolno mu udost´pniaç, w sposób
dyskryminacyjny, niektórym wykonawcom pewnych informacji, które uprzywilejowa∏yby ich w stosunku do pozosta∏ych uczestników dialogu. Zamawiajàcy nie
mo˝e te˝ udost´pniç rozwiàzaƒ czy te˝ innych poufnych informacji, przedstawionych przez danego wykonawc´, bez jego zgody, pozosta∏ym wykonawcom. Mo˝e
te˝ za∏o˝yç, ˝e dialog b´dzie sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych po sobie etapów, których
celem b´dzie zmniejszenie liczby rozwiàzaƒ dyskutowanych podczas kolejnej fazy.
Mo˝liwoÊç zmniejszania liczby dyskutowanych rozwiàzaƒ powinna byç przewidziana w og∏oszeniu lub specyfikacji. Wybór rozwiàzaƒ odbywa si´ na podstawie kryteriów okreÊlonych w og∏oszeniu i/lub specyfikacji. Zamawiajàcy prowadzi dialog
a˝ do chwili, kiedy jest w stanie zidentyfikowaç rozwiàzanie lub rozwiàzania, które
zaspokajajà jego potrzeby. Po zakoƒczeniu dialogu i poinformowaniu o tym wykonawców zamawiajàcy zaprasza ich do z∏o˝enia ofert ostatecznych. Podstawà z∏o˝enia tych ofert sà rozwiàzania przedstawione i doprecyzowane w trakcie post´powania. Oferty ostateczne powinny zawieraç wszystkie wymagane, niezb´dne dla wykonania zamówienia elementy. Na ˝àdanie zamawiajàcego oferty mogà byç wyjaÊniane, uzupe∏niane, doprecyzowane lub „ulepszane” – nie mo˝e to jednak prowadziç do zmiany zasadniczych elementów oferty lub przetargu oraz „wypaczenia”
konkurencji lub dyskryminacji wykonawców. Zamawiajàcy wybiera nast´pnie ofert´ najkorzystniejszà i udziela zamówienia. Ocena ofert odbywa si´ w oparciu o kryteria okreÊlone w og∏oszeniu. Na ˝àdanie zamawiajàcego wykonawca, który z∏o˝y∏
ofert´ uznanà za najkorzystniejszà, mo˝e zostaç wezwany do wyjaÊnienia niektórych aspektów swojej oferty lub do potwierdzenia zawartych w niej zobowiàzaƒ,
pod warunkiem ˝e rezultatem nie b´dzie zmiana istotnych elementów oferty lub
przetargu, wypaczenie konkurencji lub dyskryminacja.
Innà nowoÊcià wprowadzonà przez nowe rozporzàdzenia sà tzw. dynamiczne
systemy zakupów (ang. dynamic purchasing systems), przez które nale˝y rozumieç
ograniczony w czasie ca∏kowicie elektroniczny proces dokonywania zakupów
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powszechnie dost´pnych produktów, us∏ug lub robót budowlanych. Przy tworzeniu systemu oraz udzielaniu zamówieƒ w ramach systemu zamawiajàcy jest obowiàzany stosowaç wy∏àcznie Êrodki elektroniczne. Czas dzia∏ania systemu nie
mo˝e, co do zasady, przekraczaç czterech lat. Termin d∏u˝szy jest dopuszczalny jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Od uczestników systemu oraz
od wykonawców zainteresowanych udzia∏em zamawiajàcy nie mo˝e pobieraç ˝adnych op∏at. Zamawiajàcy, który chce wprowadziç system, powinien przestrzegaç
przepisów dotyczàcych procedury otwartej, a˝ do fazy udzielenia zamówienia.
Przebieg procedury udzielania zamówienia jest nast´pujàcy:
• Procedura udzielenia zamówienia rozpoczyna si´ publikacjà w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej og∏oszenia, w którym zamawiajàcy podaje do
publicznej wiadomoÊci swój zamiar zastosowania dynamicznego systemu
zamówieƒ. Poniewa˝ zastosowanie ma procedura otwarta, informacja o zastosowaniu systemu jest zamieszczana w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym,
nie zaÊ w odr´bnym og∏oszeniu o wprowadzeniu systemu. Z kolei w specyfikacji, do której dost´p powinien byç swobodny, bezpoÊredni oraz pe∏ny, zamawiajàcy okreÊla charakter zakupów dokonywanych w ramach systemu oraz
podaje wszelkie niezb´dne informacje o systemie, sprz´cie elektronicznym
oraz o wymogach dotyczàcych uzyskania dost´pu do dokumentacji. Od
momentu opublikowania og∏oszenia, a˝ do wygaÊni´cia systemu, zamawiajàcy
ma obowiàzek zapewniç nieograniczony, bezpoÊredni oraz pe∏ny dost´p do
specyfikacji i innych dodatkowych dokumentów oraz wskazaç w og∏oszeniu
adres internetowy, pod którym sà one dost´pne.
• Zainteresowani wykonawcy sk∏adajà oferty informacyjne (ang. indicative
tender), które powinny zostaç ocenione przez zamawiajàcego w terminie
15 dni, liczàc od daty ich otrzymania. Zamawiajàcy mo˝e przed∏u˝yç czas trwania oceny otrzymanych ofert, pod warunkiem ˝e w tym czasie nie sà wysy∏ane
˝adne zaproszenia do sk∏adania ofert. Zamawiajàcy zaprasza wszystkich
oferentów dopuszczonych do systemu do sk∏adania ofert dotyczàcych zamówienia, podajàc termin sk∏adania ofert. Na podstawie otrzymanych ofert
sporzàdza list´ dopuszczonych do systemu wykonawców. Dopuszczeni do systemu powinni zostaç wszyscy wykonawcy, którzy spe∏niajà warunki kwalifikacji okreÊlone przez zamawiajàcego oraz z∏o˝yli oferty zgodne ze specyfikacjà
zamówienia. Oferty wst´pne z∏o˝one przez wykonawców mogà byç modyfikowane przez ca∏y czas obowiàzywania systemu, pod warunkiem ˝e w dalszym
ciàgu pozostajà zgodne ze specyfikacjà. Przez ca∏y czas obowiàzywania systemu mogà byç sk∏adane tak˝e oferty informacyjne nowych wykonawców.
• Zamawiajàcy, który chce dokonaç konkretnego zakupu (poniewa˝ pojawi∏a si´
taka potrzeba) w ramach systemu zakupów dynamicznych, jest obowiàzany
przeprowadziç oddzielne post´powanie o zamówienie publiczne. W tym celu
zamawiajàcy publikuje tzw. og∏oszenie uproszczone (ang. simplified notice).
Og∏oszenie uproszczone powinno zawieraç nast´pujàce informacje:
° nazwa paƒstwa, z którego jest zamawiajàcy,
° nazwa zamawiajàcego oraz internetowy adres zamawiajàcego (URL),
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adres internetowy, pod którym mo˝na uzyskaç dokumentacj´ przetargowà,
opis przedmiotu zamówienia – wskazanie kodu(ów) CPV oraz iloÊci lub zakresu zamówienia,
° termin sk∏adania ofert informacyjnych; nie powinien byç krótszy ni˝ 15 dni,
liczàc od daty wys∏ania og∏oszenia do publikacji;
• Zamawiajàcy dokonuje oceny wszystkich ofert informacyjnych z∏o˝onych
w tym terminie; zabronione jest udzielenie zamówienia przed dokonaniem
oceny wszystkich ofert z∏o˝onych w terminie.
• Zamawiajàcy zaprasza nast´pnie wszystkich oferentów dopuszczonych do
systemu do sk∏adania ofert ostatecznych w odniesieniu do ka˝dego zamówienia obj´tego zakresem systemu; termin sk∏adania ofert powinien byç dostatecznie d∏ugi.
• Zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà, bioràc pod uwag´ kryteria
okreÊlone w og∏oszeniu, w którym informowa∏ o zastosowaniu systemu zamówieƒ dynamicznych; kryteria te mogà byç tak˝e „doprecyzowane” w zaproszeniu do sk∏adania ofert.
°
°

Rozporzàdzenie sektorowe pozwala zamawiajàcemu na swobodny wybór
pomi´dzy trzema procedurami udzielania zamówieƒ:
• otwartà,
• ograniczonà,
• negocjacyjnà, pod warunkiem ˝e zamawiajàcy opublikuje og∏oszenie zapraszajàce do konkurencji (call for competition), czyli zapraszajàce do z∏o˝enia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udzia∏u.
Dodatkowo, je˝eli spe∏nione sà okreÊlone warunki (których lista jest
zamkni´ta), zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia bez publikacji og∏oszenia.
Katalog tych warunków jest identyczny z przes∏ankami do zastosowania procedury negocjacyjnej bez publikacji og∏oszenia w rozporzàdzeniu klasycznym.
Rozporzàdzenie sektorowe nie przewiduje dialogu konkurencyjnego
(podobnie jak dyrektywa 2004/17).

Sposoby i miejsca publikacji og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych
Og∏oszenia dotyczàce zamówieƒ o wartoÊciach przekraczajàcych progi europejskie publikowane sà w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.
W Wielkiej Brytanii brak jest biuletynu krajowego, w którym publikowane
by∏yby og∏oszenia o zamówieniach publicznych. Podstawowym êród∏em
informacji o udzielanych zamówieniach jest wi´c Dziennik Urz´dowy UE.
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Og∏oszenia publikowane przez brytyjskich zamawiajàcych powinny byç sporzàdzane zgodnie z wzorami okreÊlonymi w unijnym rozporzàdzeniu Nr 1564
z 2005 r. Dziennik Urz´dowy obejmuje jednak tylko og∏oszenia o zamówieniach
obj´tych zakresem dyrektyw UE. Informacje o zamówieniach podprogowych
mo˝na znaleêç natomiast w elektronicznych wyspecjalizowanych portalach dotyczàcych zamówieƒ publicznych (patrz aneks – wybrane adresy internetowe).
Niestety, dost´p do tych og∏oszeƒ jest odp∏atny (i stosunkowo drogi).
Zgodnie z wymaganiami unijnych dyrektyw zamawiajàcy brytyjscy majà obowiàzek publikacji trzech typów og∏oszeƒ dotyczàcych zamówieƒ publicznych:
• og∏oszenia wst´pnego o planowanych w ciàgu 12 kolejnych miesi´cy zamówieniach na dostawy i us∏ugi, których ∏àczna wartoÊç wynosi co najmniej 750 000
euro w przypadku dostaw i us∏ug oraz na roboty budowlane o wartoÊci co najmniej 5 278 000 euro46;
• og∏oszenia o danym zamówieniu, wszczynajàcego post´powanie oraz
• og∏oszenia o udzielonym zamówieniu47.

Warunki udzia∏u w post´powaniu
Wykonawcy, którzy chcà wziàç udzia∏ w post´powaniu o zamówienie publiczne,
powinni spe∏niaç okreÊlone warunki. Wykonawca, który nie spe∏nia tych warunków, podlega wykluczeniu z udzia∏u w post´powaniu lub nie jest zapraszany do z∏o˝enia oferty.
Zgodnie z nowymi przepisami wyró˝nia si´ obligatoryjne i fakultatywne przes∏anki wykluczenia.
Zamawiajàcy jest obowiàzany wykluczyç wykonawc´, który zosta∏ prawomocnie skazany przez sàd za:
1) udzia∏ w organizacji przest´pczej48,
2) przest´pstwo korupcji w rozumieniu rozdzia∏u 1 Public Bodies Corrupt Practices Act z 1889 r. lub rozdzia∏u 1 Prevention of Corruption Act (ustawy
o zwalczaniu korupcji) z 1906 r.,
3) przest´pstwo przekupstwa, w rozumieniu Money Laundering Regulations 2003,
4) „pranie brudnych pieni´dzy”49,
5) za ka˝de inne przest´pstwo w rozumieniu art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18 zdefiniowane przez prawo krajowe któregokolwiek paƒstwa cz∏onkowskiego UE.
Zamawiajàcy mo˝e wykluczyç wykonawc´, który:
1) jest w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, jego dzia∏alnoÊç jest obj´ta zarzàdem
sàdowym, zawar∏ umow´ z wierzycielami, zawiesi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà al46

47

48
49

Og∏oszenie to zamawiajàcy musi opublikowaç tylko jeÊli zamierza wyznaczaç krótsze terminy sk∏adania ofert.
Publikowane, niezale˝nie od zastosowanej procedury udzielenia zamówienia, w ciàgu 48 dni od
dnia udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej.
Zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 wspólnego dzia∏ania Rady 98/773/JAI.
Zdefiniowane w art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego w celu „prania brudnych pieni´dzy”.
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

bo znajduje si´ w analogicznej sytuacji wynikajàcej z podobnej procedury przewidzianej prawem krajowym,
jest przedmiotem post´powania o og∏oszenie upad∏oÊci, o wydanie nakazu
przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarzàdu sàdowego, post´powania
uk∏adowego z wierzycielami lub innego podobnego post´powania, przewidzianego prawem krajowym,
zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo zwiàzane z jego dzia∏alnoÊcià zawodowà,
jest winny powa˝nego wykroczenia zawodowego, które mo˝e byç w jakikolwiek sposób udowodnione przez zamawiajàcych,
zalega z uiszczaniem sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, wymaganych przez
przepisy prawa kraju, w którym ma siedzib´ lub kraju zamawiajàcego,
nie wywiàzuje si´ z obowiàzku p∏atnoÊci podatków wymaganych przez przepisy prawa kraju zamawiajàcego oraz
jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia lub niedostarczenia
informacji.

W sytuacji, w której zamawiajàcy wymaga dowodu, ˝e w stosunku do wykonawcy nie zachodzi któraÊ z wy˝ej wymienionych sytuacji, obowiàzany jest przyjàç
jako dowód:
• w sytuacjach wskazanych w pkt 1), 2) lub 3) – wyciàg z rejestru sàdowego,
a w przypadku jego braku równowa˝ny dokument wskazujàcy, ˝e nie zachodzi
˝adna z tych przes∏anek, wystawiony przez w∏aÊciwy organ sàdowy lub administracyjny w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa dany podmiot,
• zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwe w∏adze danego paƒstwa cz∏onkowskiego
w przypadkach wskazanych w pkt 5) lub 6).
Oprócz tego rozporzàdzenie zawiera wykaz dopuszczalnych dokumentów i zaÊwiadczeƒ na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej uczestników post´powania. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç jednego lub wi´kszej liczby dokumentów
spoÊród ni˝ej wymienionych:
• odpowiednie oÊwiadczenia banku albo dowód ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania zawodu,
• bilans firmy lub wyciàgi z bilansów, jeÊli ich publikowanie przewiduje prawo
spó∏ek kraju siedziby us∏ugodawcy,
• oÊwiadczenie o ogólnym obrocie przedsi´biorstwa oraz o obrocie w zakresie
us∏ug b´dàcych przedmiotem zamówienia w trzech poprzednich latach obrachunkowych.
Wy˝ej wymieniony katalog nie jest zamkni´ty, to znaczy ˝e zamawiajàcy mo˝e
˝àdaç tak˝e innych dokumentów ni˝ wymienione w rozporzàdzeniu. Obowiàzany
jest jednak poinformowaç o tym, jakich dokumentów za˝àda, w og∏oszeniu
o zamówieniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert. Je˝eli z jakiegokolwiek uspra-
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wiedliwionego powodu wykonawca nie móg∏ dostarczyç dokumentów, których ˝àda zamawiajàcy, mo˝e udowodniç swà zdolnoÊç ekonomicznà i finansowà za pomocà ka˝dego innego dokumentu, który zamawiajàcy uzna za odpowiedni.
Dalej rozporzàdzenie wymienia dokumenty na potwierdzenie fachowoÊci,
sprawnoÊci, doÊwiadczenia i rzetelnoÊci wykonawców. Dokumentami, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy, sà:
• zaÊwiadczenia o wykszta∏ceniu i kwalifikacjach zawodowych us∏ugodawcy (wykonawcy) lub kierownictwa przedsi´biorstwa, w szczególnoÊci osoby lub osób
odpowiedzialnych za wykonanie us∏ugi (roboty budowlanej);
• wykaz g∏ównych us∏ug wykonanych w ciàgu ostatnich trzech lat, z podaniem
wartoÊci, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych; spis robót budowlanych wykonanych w ciàgu ostatnich pi´ciu lat wraz z zaÊwiadczeniami nale˝ytego wykonania najwa˝niejszych robót,
° w przypadku us∏ug (robót budowlanych) dla zamawiajàcych publicznych
dowód przedstawia si´ w formie zaÊwiadczenia wydanego lub poÊwiadczonego przez w∏aÊciwe w∏adze,
° w przypadku us∏ug (robót budowlanych) dla nabywców prywatnych wykonanie potwierdza zaÊwiadczenie wystawione przez nabywc´, a w razie braku takiego zaÊwiadczenia wystarczy oÊwiadczenie us∏ugodawcy;
• wskazanie personelu technicznego lub placówek technicznych, niezale˝nie od
tego, czy nale˝à one bezpoÊrednio do us∏ugodawcy, zw∏aszcza zaÊ tych, którym
powierzono kontrol´ jakoÊci;
• oÊwiadczenie o rocznym Êrednim zatrudnieniu u wykonawcy w ciàgu ostatnich
trzech lat oraz liczbie osób zajmujàcych tam kierownicze stanowiska
w ostatnich trzech latach;
• oÊwiadczenie, z którego wynika, jakim wyposa˝eniem, jakim sprz´tem i jakimi
urzàdzeniami technicznymi dysponuje us∏ugodawca w celu wykonywania
us∏ug;
• wykaz narz´dzi, wyposa˝enia technicznego i sprz´tu budowlanego dost´pnego
wykonawcy podczas wykonywania robót budowlanych;
• opis Êrodków kontroli jakoÊci oraz opis mo˝liwoÊci badawczych i naukowych
wykonawcy;
• wskazanie cz´Êci zamówienia, którà us∏ugodawca zamierza zleciç podwykonawcy.
Zasadà obowiàzujàcà w stosunku do wymaganych dokumentów jest to, ˝e
mo˝na ˝àdaç tylko tych, które mieszczà si´ w zakresie uzasadnionym przedmiotem zamówienia. Zamawiajàcy zobowiàzany jest uwzgl´dniç przy tym uzasadnione interesy wykonawców zwiàzane z ochronà ich tajemnic technicznych i handlowych. Wy˝ej wymieniony katalog jest zamkni´ty.
Podobnie jak w przypadku dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w og∏oszeniu lub w zaproszeniu do sk∏adania ofert, które z nich nale˝y przedstawiç.
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Kryteria udzielenia zamówienia
Zgodnie z postanowieniami rozporzàdzenia zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia wykonawcy, którego oferta:
• jest najkorzystniejsza ekonomicznie z punktu widzenia zamawiajàcego lub
• zawiera najni˝szà cen´.
Wybór pomi´dzy tymi dwoma kryteriami jest pozostawiony swobodnemu
uznaniu zamawiajàcego.
W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zamawiajàcy
mo˝e uwzgl´dniç ró˝ne kryteria zwiàzane z przedmiotem zamówienia, takie jak:
jakoÊç, cena, jakoÊç techniczna, serwis po sprzeda˝y, koszty bie˝àce, funkcjonalnoÊç i estetyka, termin wykonania lub dostawy, wp∏yw na Êrodowisko naturalne.
Chocia˝ wybór kryteriów jest pozostawiony uznaniu zamawiajàcego, muszà
byç jednak spe∏nione poni˝sze warunki:
• wybrane kryteria musza byç zwiàzane z przedmiotem zamówienia;
• wszystkie zastosowane kryteria powinny byç podane w og∏oszeniu o zamówieniu lub dokumentacji przetargowej;
• ka˝demu kryterium powinno towarzyszyç wskazanie jego wagi (je˝eli jednak
zamawiajàcy z obiektywnych powodów nie jest w stanie podaç wagi kryteriów, powinien je wymieniç w kolejnoÊci wg ich znaczenia, poczynajàc od
najwa˝niejszego.
Zarówno rozporzàdzenie klasyczne, jak i sektorowe przewidujà jeszcze mo˝liwoÊç zastosowania, przed ostatecznym wyborem oferty, tzw. aukcji elektronicznej. Nie jest ona odr´bnym trybem (procedurà) udzielenia zamówienia, ale
pewnym dodatkowym etapem, o który mo˝na wzbogaciç procedur´ otwartà,
ograniczonà lub negocjacyjnà. Zamawiajàcy nie mogà stosowaç aukcji elektronicznych w sposób ograniczajàcy lub wypaczajàcy konkurencj´ lub prowadzàcy
do zmiany przedmiotu zamówienia wskazanego w og∏oszeniu i zdefiniowanego
szczegó∏owo w dokumentacji.
W przypadku procedury otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej zamawiajàcy mogà zadecydowaç, ˝e udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone aukcjà
elektronicznà, gdy przedmiotem zamówienia sà dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane, w odniesieniu do których mo˝liwe jest okreÊlenie specyfikacji technicznych z dostatecznà precyzjà. Po wst´pnej ocenie i odrzuceniu ofert niespe∏niajàcych wymogów okreÊlonych przez zamawiajàcego oferenci sà zapraszani do
przedstawiania kolejnych propozycji zawierajàcych coraz ni˝sze ceny lub ni˝sze
wartoÊci dotyczàce poszczególnych elementów oceny. Aukcja elektroniczna mo˝e
sk∏adaç si´ z kilku nast´pujàcych po sobie etapów. Informacja o przeprowadzeniu
aukcji powinna byç podana w og∏oszeniu o zamówieniu. Przed jej przeprowadzeniem zamawiajàcy winien dokonaç oceny ofert zgodnie z kryterium lub kryteriami udzielenia zamówienia.
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Aukcja elektroniczna mo˝e dotyczyç:
• wy∏àcznie ceny, je˝eli cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia,
• ceny oraz nowych wartoÊci tych elementów, które zosta∏y wskazane w dokumentacji zamówienia (je˝eli zamówienia udziela si´ oferentowi oferujàcemu
tzw. najkorzystniejszà ekonomicznie ofert´).
Zamawiajàcy ma obowiàzek zaproszenia równoczeÊnie drogà elektronicznà
wszystkich oferentów, którzy z∏o˝yli odpowiednie oferty do podania nowych cen
oraz/lub nowych wartoÊci (dotyczàcych innych elementów oferty). Zaproszenie powinno zawieraç informacje o dacie oraz godzinie rozpocz´cia aukcji elektronicznej.
Aukcja nie mo˝e rozpoczàç si´ przed up∏ywem dwóch dni roboczych od wys∏ania
zaproszenia. W ka˝dej fazie aukcji zamawiajàcy ma obowiàzek ciàg∏ego informowania uczestników co najmniej o pozycji, jakà zajmujà w danym momencie; informacje te mogà dotyczyç tak˝e cen proponowanych w trakcie aukcji, pod warunkiem ˝e
dopuszczono takà mo˝liwoÊç w dokumentacji przetargowej. Zamawiajàcy mogà te˝
podaç liczb´ uczestników aukcji w danym momencie, nie mogà jednak ujawniaç danych pozwalajàcych na zidentyfikowania poszczególnych oferentów. Po zakoƒczeniu aukcji zamawiajàcy jest obowiàzany udzieliç zamówienia jej zwyci´zcy.

Procedury i Êrodki odwo∏awcze
Zamawiajàcy jest obowiàzany poinformowaç wszystkich wykonawców, którzy
z∏o˝yli oferty w danym post´powaniu lub ubiegali si´ o zaproszenie do sk∏adania
ofert, negocjacji lub zawarcia umowy ramowej, o swojej decyzji dotyczàcej:
• udzielenia zamówienia lub
• zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajàcy jest obowiàzany poinformowaç wykonawców o podj´ciu odpowiedniej decyzji na piÊmie, tak szybko, jak to tylko mo˝liwe, podajàc szczegó∏y
dotyczàce:
• kryteriów udzielenia zamówienia,
• je˝eli jest to mo˝liwe, wyniku uzyskanego przez wykonawc´, do którego jest adresowana ta informacja, oraz wyniku uzyskanego przez wykonawc´, któremu zosta∏o udzielone zamówienie lub który zosta∏ wybrany jako strona umowy ramowej,
• nazwiska (nazwy) zwyci´skiego oferenta.
Nast´pnie zamawiajàcy obowiàzany jest odczekaç z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego co najmniej 10 dni, liczàc od dnia wys∏ania powy˝szej informacji. Wymóg ten (tzw. standstill period), wynikajàcy z orzecznictwa
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci50, zosta∏ wprowadzony dopiero
w nowych rozporzàdzeniach. Jego celem jest umo˝liwienie wykonawcom, którzy
50

Patrz wyrok ETS w sprawie C-81/98 oraz przede wszystkim C-212/02.
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uwa˝ajà, ˝e ich interesy zosta∏y naruszone przez ewentualnà niezgodnà z prawem
decyzj´ zamawiajàcego, skorzystania ze Êrodków zaskar˝enia (o czym poni˝ej).
Termin ten nie ma zastosowania do zamówieƒ, które nie sà obj´te w pe∏ni zakresem dyrektyw (zamówieƒ podprogowych oraz zamówieƒ na us∏ugi niepriorytetowe), a tak˝e zamówieƒ udzielanych po negocjacjach z jednym wykonawcà, z uwagi na nadzwyczajnie pilnà potrzeb´ udzielenia zamówienia. Wykonawca, który
otrzyma∏ wspomnianà informacj´, ma prawo do wystàpienia do zamawiajàcego,
nie póêniej ni˝ przed koƒcem drugiego dnia roboczego od dnia otrzymania informacji, o szczegó∏owe informacje o charakterystyce i zaletach (przewagach)
wybranej oferty. Zamawiajàcy jest obowiàzany udzieliç tych informacji na co najmniej trzy dni robocze przed up∏ywem terminu standstill.
Procedury i Êrodki zaskar˝enia sà okreÊlone w ostatnim rozdziale rozporzàdzeƒ. Ârodki zaskar˝enia przys∏ugujà w stosunku do decyzji podejmowanych przez
zamawiajàcych oraz koncesjonariuszy koncesji na roboty budowlane, którzy udzielajà zamówienia podmiotom trzecim. Prawo do skorzystania ze Êrodków zaskar˝enia przys∏uguje wykonawcom, których interes w uzyskaniu danego zamówienia
(koncesji) jest lub mo˝e byç naruszony przez zamawiajàcego. W Wielkiej Brytanii
nie ma odr´bnego organu odwo∏awczego w sprawach zamówieƒ publicznych. Wykonawcy mogà wnosiç odwo∏ania do sàdów powszechnych (w Anglii, Walii oraz Irlandii P∏n. do High Courts, w Szkocji do Courts of Session). Sàdy te majà swoje
siedziby w wi´kszoÊci du˝ych oraz Êrednich miast brytyjskich. Skarg´ wnosi si´ do
sàdu w∏aÊciwego wg siedziby zamawiajàcego. Przed wniesieniem skargi do sàdu
wykonawca jest obowiàzany poinformowaç danego zamawiajàcego (lub koncesjonariusza) o naruszeniu przez tego ostatniego przepisów o zamówieniach oraz o zamiarze skorzystania z przys∏ugujàcych wykonawcy Êrodków zaskar˝enia. Jest to
bezwzgl´dny wymóg, którego niedope∏nienie skutkuje oddaleniem skargi przez
sàd51. Skarga do sàdu powinna byç wniesiona niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝
w ciàgu trzech miesi´cy liczàc od dnia, w którym wykonawca powzià∏ wiadomoÊç
o wystàpieniu okolicznoÊci stanowiàcych podstaw´ do wniesienia skargi. Sàd mo˝e jednak, z wa˝nych powodów, dopuÊciç skarg´ wniesionà po up∏ywie wspomnianego terminu. Od skargi pobierana jest op∏ata (wpis) w wysokoÊci ok. 500 funtów.
Po otrzymaniu skargi sàd mo˝e:
• zawiesiç post´powanie w sprawie udzielenia zamówienia lub wykonanie danej
decyzji zamawiajàcego lub koncesjonariusza oraz, w przypadku kiedy uznaje
skarg´ za uzasadnionà:
• uniewa˝niç decyzj´ zamawiajàcego lub koncesjonariusza lub nakazaç mu
zmian´ postanowieƒ zawartych w okreÊlonym dokumencie lub/i
• przyznaç odszkodowanie wykonawcy, który poniós∏ szkod´ na skutek naruszenia przepisów.

51

The Queen vs Portsmouth City Council, 6 czerwca 1995 r.
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W procedurze odwo∏awczej toczàcej si´ ju˝ po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub koncesji sàd jest uprawniony jedynie do przyznania odszkodowania
wykonawcy. Od wyroku wydanego przez sàd powszechny przys∏uguje prawo odwo∏ania do sàdu apelacyjnego (Cort of Appeal), a nast´pnie do Izy Lordów, która
jest najwy˝szym sàdem w W. Brytanii.

Przydatne adresy internetowe dotyczàce zamówieƒ publicznych
• Business Information Publications Ltd (BIP) http://www.bipcontracts.com/index.html – strona zawiera informacje o przepisach o zamówieniach publicznych, a tak˝e o udzielanych zamówieniach.
• Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) http://www.cips.org
– The Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) jest organizacjà
mi´dzynarodowà, z siedzibà w W. Brytanii, która Êwiadczy us∏ugi zarówno zamawiajàcym, jak i wykonawcom. Celem tych us∏ug jest promocja dobrych
praktyk udzielania zamówieƒ publicznych.
• Scottish Executive Government – Procurement Directoratehttp://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/SPD/17555/9010 – Szkocka dyrekcja ds.
zamówieƒ publicznych.
• eProcurementScotl@nd ePS www.eprocurementscotland.com – Scottish
Executive’s eProcurement Scotl@and (ePS) jest serwisem zamówieƒ elektronicznych w Szkocji; adresowany jest do zamawiajàcych.
• Government Opportunities Public Procurement Portalhttp://www.govopps.co.uk/
Portal poÊwi´cony zamówieniom publicznym w W. Brytanii oraz Irlandii;
umo˝liwia zaprenumerowanie tygodnika zawierajàcego og∏oszenia o zamówieniach publicznych „Contrax Weekly”. Prenumerata jest odp∏atna, kosztuje
960 funtów rocznie.
• Office of Government Commerce (OGC) http://www.ogc.gov.uk – strona internetowa urz´du ds. zamówien publicznych; zadaniem OGC jest upowszechnianie wiedzy oraz dobrej praktyki udzielania zamówieƒ publicznych. Strona OGC
zawiera materia∏y dotyczàce zamówieƒ publicznych w W. Brytanii oraz UE.
• OGC Buying Solutionshttp://www. ogcbuyingsolutions. gov. uk/default.
aspOGC buying. solutions jest organem OGC Êwiadczàcym profesjonalne
us∏ugi w zakresie zamówieƒ publicznych na rzecz administracji rzàdowej oraz
innych podmiotów publicznych.
• SourceUK. net http://www.sourceuk.net/index.html – elektroniczna baza us∏ugodawców oraz produktów.
• Tenders Direct http://www.tendersdirect.co.uk – Baza zawierajàca tysiàce
og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych w W. Brytanii oraz w innych paƒstwach
UE, informacje o przepisach (teksty dyrektyw unijnych oraz brytyjskich rozporzàdzeƒ) oraz nowoÊciach dotyczàcych zamówieƒ publicznych. Og∏oszenia
o zamówieniach posegregowane sà wg rynków, zarówno geograficznych, jak
i sektorowych. Prenumerata kosztuje 600 funtów rocznie.
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Rozdzia∏ 4.
Informacje na temat systemu zamówieƒ
publicznych w Polsce
4.1. Organizacja systemu zamówieƒ publicznych
4.1.1. Przepisy prawne dotyczàce zamówieƒ publicznych
Podstawowym aktem prawnym regulujàcym funkcjonowanie polskiego systemu
zamówieƒ publicznych jest ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwana w tej cz´Êci poradnika „Pzp”, wraz
z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu post´powania cywilnego, do których Pzp odsy∏a. Wa˝ne sà równie˝
ustawy dotyczàce sektora finansów publicznych, tj. ustawa z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). Oprócz wymienionych, na system zamówieƒ publicznych sk∏adajà si´ równie˝ bezpoÊrednio obowiàzujàce w polskim systemie przepisy prawa Unii Europejskiej (UE), tj. Traktat ustanawiajàcy Wspólnoty Europejskie (Traktat) oraz stosowne rozporzàdzenia UE. Znaczenie majà równie˝ dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE oraz 89/665/EWG, które, co do zasady,
nie obowiàzujà bezpoÊrednio, by∏y natomiast przedmiotem implementacji do
polskiego porzàdku prawnego. Dyrektywy mogà mieç zastosowanie w procesie
dokonywania wyk∏adni polskich przepisów prawa czy te˝, w okreÊlonych sytuacjach, mogà byç zastosowane bezpoÊrednio (np. wtedy gdy paƒstwo cz∏onkowskie UE nie dokona implementacji prawa unijnego do krajowego porzàdku prawnego, a przepis UE jest na tyle precyzyjny, ˝e mo˝na go zastosowaç bezpoÊrednio).
Prawo zamówieƒ publicznych
Pzp implementowa∏a do polskiego porzàdku prawnego dyrektywy:
92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. dotyczàcà koordynacji procedur w zakresie
udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi, 93/36/EWG z 14 czerwca 1993 r.
dotyczàcà koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówieƒ publicznych na
dostawy, 93/37/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczàcà koordynacji procedur
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w zakresie udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane oraz dyrektyw´ 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. koordynujàcà przepisy i regulacje administracyjne dotyczàce stosowania procedur odwo∏awczych w udzielaniu zamówieƒ
publicznych, a ostania nowelizacja Pzp z 7 kwietnia 2006 r. równie˝ nowe dyrektywy, tj. dyrektyw´ 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówieƒ publicznych na
roboty budowlane, dostawy i us∏ugi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004) oraz dyrektyw´ 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r., koordynujàcà procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych (Dz. Urz. UE
L 134 z 30.04.2004).
Pzp okreÊla zasady i tryb udzielenia zamówieƒ publicznych, Êrodki ochrony
prawnej, kontrol´ udzielania zamówieƒ publicznych oraz organy w∏aÊciwe w sprawach zamówieƒ publicznych.
Zamówienia publiczne
Sà to umowy odp∏atne zawierane mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, których
przedmiotem sà us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane.
Pzp nie stosuje si´ do zamówieƒ, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 6000 euro. Poni˝ej tej wartoÊci do udzielania zamówieƒ stosowane sà najcz´Êciej wewn´trzne przepisy danego podmiotu zainteresowanego uzyskaniem zaspokojenia zapotrzebowania na us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane. Pzp okreÊla szereg innych wy∏àczeƒ – patrz art. 4 Pzp.
Systematyka Pzp
Odzwierciedla przebieg post´powania o udzielenie zamówienia publicznego,
co u∏atwia pos∏ugiwanie si´ tym aktem prawnym przez jego u˝ytkowników.
Pzp sk∏ada si´ z dziewi´ciu dzia∏ów. Dzia∏y dzielà si´ na rozdzia∏y, natomiast
w dziale II rozdzia∏ 3 „Tryby udzielania zamówieƒ” zosta∏ podzielony równie˝ na
oddzia∏y.
• Dzia∏ I „Przepisy ogólne” zawiera definicje okreÊleƒ u˝ytych w ustawie, okreÊla zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy oraz zasady udzielania zamówieƒ publicznych.
• Dzia∏ II „Post´powanie o udzielenie zamówienia” okreÊla poszczególne etapy
post´powania o udzielenie zamówienia, poczàwszy od wskazania osób odpowiedzialnych za jego prawid∏owe przygotowanie i przeprowadzenie, wskazanie trybów, w jakich mo˝e byç przeprowadzone post´powanie, a˝ do jego zakoƒczenia,
tj. wy∏onienia podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne.
• Dzia∏ III „Przepisy szczególne” reguluje umowy ramowe, dynamiczny system
zakupów, konkurs, koncesje na roboty budowlane oraz zamówienia sektorowe.
• Dzia∏ IV „Umowy w sprawach zamówieƒ publicznych” dotyczy formy, treÊci
oraz terminów zawierania umów w sprawach zamówieƒ publicznych, mo˝liwych przypadków ich niewa˝noÊci, zabezpieczania, zmian czy wreszcie udost´pniania umów zainteresowanym podmiotom.
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• Dzia∏ V „Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych” zawiera przepisy dotyczàce
centralnego organu administracji rzàdowej w∏aÊciwego w sprawach zamówieƒ
publicznych, tj. Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych (Prezes UZP), sposób
jego powo∏ywania i odwo∏ywania, zadania Prezesa UZP, przepisy dotyczàce
urz´du zapewniajàcego obs∏ug´ Prezesa UZP, tj. Urz´du Zamówieƒ Publicznych (UZP), wiceprezesów UZP, przy pomocy których Prezes UZP wykonuje
zadania, oraz przepisy dotyczàce Rady Zamówieƒ Publicznych, b´dàcej organem doradczo-opiniodawczym Prezesa UZP, czy wreszcie przepisy dotyczàce
Arbitra˝u usytuowanego przy Prezesie UZP, powo∏anego do rozstrzygania
odwo∏aƒ w post´powaniach odwo∏awczych.
• Dzia∏ VI „Ârodki ochrony prawnej” dotyczy protestów, odwo∏aƒ i skarg, terminów oraz sposobów ich wnoszenia, a tak˝e ich rozstrzygania przez w∏aÊciwe
podmioty.
• Dzia∏ VII „OdpowiedzialnoÊç za naruszenie ustawy” okreÊla wysokoÊç kar pieni´˝nych nak∏adanych przez Prezesa UZP za naruszenie przepisów ustawy.
• Pozosta∏e dwa dzia∏y – Dzia∏ VIII oraz Dzia∏ IX – dotyczà zmian w przepisach
obowiàzujàcych oraz przepisów przejÊciowych i koƒcowych.
Akty wykonawcze do Pzp
W celu zapewnienia wykonania ustawy Pzp zosta∏y do niej wydane akty wykonawcze. Pe∏nià one w stosunku do Pzp role s∏u˝ebnà w tym sensie, i˝ sà wydawane
na podstawie Pzp, dotyczà wy∏àcznie spraw okreÊlonych w upowa˝nieniu do ich wydania oraz sà zwiàzane z treÊcià ustawy i s∏u˝à do jej wykonania. Poni˝ej zostanà
krótko omówione te akty wykonawcze, które mogà mieç znaczenie z punktu widzenia podmiotu ubiegajàcego si´ o udzielenie zamówienia publicznego (wykonawcy),
a nast´pnie zostanie przedstawiony wykaz wszystkich aktów wykonawczych do Pzp.
Aktem wykonawczym do Pzp majàcym zasadnicze znaczenie dla wykonawcy
jest rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogà byç sk∏adane. Rozporzàdzenie okreÊla zamkni´ty katalog dokumentów,
których przedstawienia mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy w celu potwierdzenia spe∏niania
warunków udzia∏u w post´powaniu oraz potwierdzenia spe∏niania prze oferowane dostawy, us∏ugi oraz roboty budowlane wymagaƒ okreÊlonych przez zamawiajàcego. Rozporzàdzenie okreÊla równie˝ formy, w jakich dokumenty mogà byç
sk∏adane, a tak˝e wskazuje okolicznoÊci pozwalajàce na sk∏adanie zamiast dokumentów stosownych oÊwiadczeƒ z∏o˝onych przed w∏aÊciwym organem.
Aktem wykonawczym do Pzp istotnym z punktu widzenia wykonawcy jest równie˝ rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protoko∏u post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporzàdzenie to stanowi o sposobie
udost´pniania protoko∏u wraz z za∏àcznikami (m.in. ofertami, opiniami bieg∏ych,
oÊwiadczeniami): a) zamawiajàcy umo˝liwia w swojej siedzibie sporzàdzanie kopii
lub odpisów protoko∏u wraz z za∏àcznikami, b) zamawiajàcy przesy∏a, na wniosek
wykonawcy, kopi´ protoko∏u pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà zgodnie
z wyborem zamawiajàcego.
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Innymi aktami wykonawczymi do Pzp wa˝nymi dla wykonawcy sà rozporzàdzenia dotyczàce post´powania odwo∏awczego, tj. rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ oraz rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów
w post´powaniu odwo∏awczym. Pierwsze z tych rozporzàdzeƒ mo˝e stanowiç swego
rodzaju instrukcj´ post´powania – dokonywania okreÊlonych czynnoÊci przez ka˝dego z wykonawców samodzielnie wnoszàcego i popierajàcego odwo∏anie przed
zespo∏em arbitrów. Drugie dotyczy zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz
zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym.
Uwaga: Pzp bardzo cz´sto odwo∏uje si´ do wartoÊci okreÊlonych rozporzàdzeniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, uzale˝niajàc wystàpienie okreÊlonego obowiàzku od wartoÊci zamówienia publicznego. Rozporzàdzenie Prezesa
Rady Ministrów w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ i konkursów, od których jest
uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich okreÊla nast´pujàce kwoty, od których aktualizuje si´
obowiàzek przekazania og∏oszenia o zamówieniu publicznym Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Og∏oszenia przekazuje si´, je˝eli wartoÊç
zamówieƒ publicznych:
• udzielanych przez zamawiajàcych z sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, z wy∏àczeniem paƒstwowych szkó∏ wy˝szych,
jednostek badawczo-rozwojowych, paƒstwowych instytucji kultury oraz podsektora samorzàdowego, a tak˝e udzielanych przez zamawiajàcych b´dàcych innymi paƒstwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci
prawnej, jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty: a)
137 000 euro – dla dostaw lub us∏ug, b) 5 278 000 euro – dla robót budowlanych;
• udzielanych przez zamawiajàcych innych ni˝ okreÊleni w pkt 1, z wyjàtkiem zamówieƒ publicznych, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty: a) 211 000 euro – dla dostaw lub us∏ug,
b) 5 278 000 euro – dla robót budowlanych;
• sektorowych jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty: a) 422 000 euro – dla dostaw lub us∏ug, b) 5 278 000 euro – dla robót
budowlanych.
Wykaz aktów wykonawczych do Pzp
Rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
1) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ (Dz. U. Nr 87, poz. 603);
2) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot
wartoÊci zamówieƒ i konkursów, od których jest uzale˝niony obowiàzek przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(Dz. U. Nr 87, poz. 604),
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3) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogà byç sk∏adane (Dz. U. Nr 87, poz. 605);
4) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87,
poz. 606);
5) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów (Dz. U. Nr 87, poz. 607);
6) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym (Dz. U.
Nr 87, poz. 608);
7) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów
og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych (Dz. U.
Nr 87, poz. 609);
8) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro, stanowiàcego podstaw´ przeliczania
wartoÊci zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610);
9) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych
cz∏onków Rady Zamówieƒ Publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 470);
10) Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru. (Dz. U. Nr 50, poz. 479);
11) Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu
na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu (Dz. U. Nr 98, poz. 997).
Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
1) Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
2) Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z 22 kwietnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075);
3) Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389).
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Zarzàdzenie Prezesa Rady Ministrów
Zarzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania
statutu Urz´dowi Zamówieƒ Publicznych (M. P. Nr 52, poz. 886).
Pozosta∏e przepisy dotyczàce zamówieƒ publicznych.
Kodeks cywilny
Pzp stanowi, i˝ do czynnoÊci podejmowanych przez zamawiajàcego i wykonawców w post´powaniu o udzielenie zamówienia (patrz art. 14 Pzp) oraz do umów
w sprawach zamówieƒ publicznych, je˝eli przepisy Pzp nie stanowià inaczej (patrz
art. 139 ust. 1 Pzp), stosuje si´ przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego jest post´powaniem
o charakterze cywilnoprawnym. Oznacza to, i˝ uczestnicy post´powania, tj. zamawiajàcy oraz wykonawcy, sà podmiotami równoprawnymi, a w∏aÊciwà równowag´
zapewniajà tym podmiotom przepisy Pzp, których celem jest zapewnienie prawid∏owoÊci, przejrzystoÊci dzia∏aƒ zamawiajàcego, uniemo˝liwienie niczym nieograniczonej swobody w zakresie zamówieƒ publicznych.
Kodeks post´powania cywilnego
Pzp stanowi, i˝ do post´powania odwo∏awczego stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) o sàdzie polubownym, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej (patrz art. 184 ust. 6 Pzp). Natomiast w post´powaniu toczàcym si´
na skutek wniesienia skargi stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego o apelacji, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej (patrz
art. 194 ust. 2 Pzp).
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.).
Ustawa o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
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Przepisy Unii Europejskiej dotyczàce zamówieƒ publicznych
Traktat
Postanowienia Traktatu majà bezpoÊrednie zastosowanie do zamówieƒ zarówno udzielanych w trybie Pzp, jak i udzielanych poza Pzp np. ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia poni˝ej 6000 euro. Wa˝ne z punktu widzenia ka˝dego wykonawcy ubiegajàcego si´ o zamówienie publiczne sà nast´pujàce postanowienia Traktatu: art. 12 – stanowiàcy zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà, art. 23–31 – stanowiàce zasad´ swobodnego przep∏ywu towarów, art.
43–48 – stanowiàce zasad´ swobody przedsi´biorczoÊci, art. 49–55 – stanowiàce
zasad´ swobodnego przep∏ywu us∏ug, art. 82 – stanowiàcy zakaz nadu˝ywania pozycji dominujàcej na rynku, art. 86 – dotyczàcy obowiàzków paƒstwa wzgl´dem
przedsi´biorstw, którym paƒstwo przyzna∏o prawa szczególne lub wy∏àczne, oraz
art. 87 – dotyczàcy pomocy paƒstwa udzielanej krajowym przedsi´biorstwom.
Rozporzàdzenia
1) Rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z 7 wrzeÊnia 2005 r. ustanawiajàce
standardowe formularze do publikacji og∏oszeƒ w ramach procedur udzielania
zamówieƒ publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005);
2) Rozporzàdzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ CPV (Dz. Urz. WE
L 340 z 16.12.2002).
Dyrektywy
1) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówieƒ publicznych na roboty
budowlane, dostawy i us∏ugi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004);
2) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.
koordynujàca procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych
(Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004);
3) Dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. koordynujàca przepisy i regulacje administracyjne dotyczàce stosowania procedur odwo∏awczych
w udzielaniu zamówieƒ publicznych (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989).

4.1.2. Orzecznictwo, publikacje oraz czasopisma dotyczàce zamówieƒ
publicznych.
Nie bez wp∏ywu na kszta∏t systemu zamówieƒ publicznych pozostajà orzeczenia zarówno Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci (ETS), jak i polskich
sàdów, tj. Sàdu Najwy˝szego (SN) i sàdów okr´gowych (SO), oraz orzecznictwo
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zespo∏ów arbitrów (ZA). Dodatkowo warto zwróciç uwag´ na szereg publikacji
traktujàcych o zamówieniach publicznych, w tym bardzo ciekawych komentarzy
do Pzp, czy wreszcie czasopism specjalistycznych dostarczajàcych zarówno wiedzy
praktycznej, jak i teoretycznej.
Orzecznictwo
Orzeczenia ETS
Orzeczenia ETS sà dost´pne na stronie http://europa.eu.int/eur-lex/ oraz
w szeregu publikacji – np. „Analiza wyroków ETS dotyczàcych zamówieƒ publicznych w okresie od 1999 do 2005”. Wybrane orzeczenia omawiane sà na ∏amach
czasopism zajmujàcych si´ zagadnieniami zamówieƒ publicznych.
Orzeczenia SN
Orzeczenia SN publikowane sà w periodykach takich, jak np. „Orzecznictwo
Sàdów Polskich”, „Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego”, „Przeglàd Sàdowy”. Niektóre
z orzeczeƒ dost´pne sà na stronie www.uzp.gov.pl w zak∏adce „Prawo”. Wybrane
orzeczenia omawiane sà równie˝ na ∏amach czasopism poÊwi´conych zamówieniom publicznym.
Orzeczenia SO
Wybrane orzeczenia SO sà dost´pne na stronie www.uzp.gov.pl w zak∏adce
„Prawo” oraz w publikacjach takich, jak np. „Analiza wyroków sàdów okr´gowych oraz analiza orzeczeƒ zespo∏ów arbitrów wydanych na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówieƒ publicznych”. Wybrane orzeczenia omawiane sà równie˝
na ∏amach czasopism zajmujàcych si´ tematykà dotyczàcà zamówieƒ publicznych.
Orzeczenia ZA
Liczba spraw rozpatrywanych przez zespo∏y arbitrów z roku na rok roÊnie:

52

Lp.

Rok

Liczba orzeczeƒ52

1.

2001

1202

2.

2002

1404

3.

2003

1615

4.

2004

1862

Opracowano na podstawie Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych w 2004 r.
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Wybrane orzeczenia ZA sà zamieszczane na stronie Urz´du Zamówieƒ
Publicznych www.uzp.gov.pl w zak∏adce „Odwo∏ania”. Orzeczenia mo˝na wyszukiwaç za pomocà wyszukiwarki udost´pnionej na tej stronie wed∏ug poszukiwanej
frazy, numeru sygnatury czy imienia i nazwiska arbitra.
Komentarze
1) „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, pod red. T. Czajkowskiego,
Urzàd Zamówieƒ Publicznych, 2004,
2) „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, J. Pieróg, C. H. Beck, 2004,
3) „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, M. P∏u˝aƒski, C. H. Beck, 2004,
4) „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, A. Panasiuk, A. Miko∏ajczyk,
T. Siedlecki, Branta, 2004,
5) „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, A. Warwas, GALL, 2004,
6) „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, M. Stachowiak, J. Jerzykowski,
W. Dzier˝anowski, Zakamycze, 2005.
Czasopisma
1)
2)
3)
4)

Miesi´cznik „Zamówienia publiczne – Doradca” – patrz www.publicus.pl
Miesi´cznik „Monitor Zamówieƒ Publicznych” – patrz www.monitor.e-forum.pl
Miesi´cznik „Przetargi publiczne” – patrz www.przetargipubliczne.pl
Kwartalnik „Prawo Zamówieƒ Publicznych” – patrz www.izp.pl

4.1.3. Podmioty systemu zamówieƒ publicznych
W obszarze zamówieƒ publicznych wyst´puje szereg grup podmiotów. Jednà
z nich tworzy Prezes UZP wraz ze skupionymi wokó∏ niego podmiotami: wiceprezesami UZP – przy pomocy których Prezes UZP wykonuje swoje zadania; Urz´dem Zamówieƒ Publicznych (UZP) – zapewniajàcym obs∏ug´ Prezesa UZP;
Radà Zamówieƒ Publicznych – organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP;
oraz Arbitra˝em – zespo∏ami arbitrów powo∏ywanymi do rozstrzygania odwo∏aƒ.
Kolejnà grup´ podmiotów tworzà zamawiajàcy i wykonawcy. I wreszcie, trzecià
grup´ podmiotów tworzà organizacje zrzeszajàce wykonawców, stowarzyszenia
osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi, podmioty prowadzàce prace
naukowo-badawcze czy podmioty Êwiadczàce us∏ugi szkoleniowe, doradcze.
Prezes UZP oraz podmioty z nim zwiàzane
Prezes UZP
Zadania Prezesa UZP:
1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ publicznych;
2) podejmuje rozstrzygni´cia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawà;
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3) publikuje w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych og∏oszenia przewidziane ustawà;
4) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznych;
5) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ organizacji
uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej;
6) zapewnia funkcjonowanie systemu Êrodków ochrony prawnej;
7) opracowuje programy szkoleƒ, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu
zamówieƒ publicznych;
8) przygotowuje i upowszechnia przyk∏adowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleƒ;
9) upowszechnia przyk∏adowe wzory umów w sprawach zamówieƒ publicznych,
regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówieƒ publicznych;
10) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówieƒ, w szczególnoÊci dokonuje kontroli procesu udzielania zamówieƒ publicznych w zakresie przewidzianym ustawà;
11) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych zadania w systemie
zamówieƒ publicznych;
12) dà˝y do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy
uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u Konstytucyjnego, w szczególnoÊci upowszechnia orzeczenia zespo∏ów arbitrów, sàdów oraz Trybuna∏u
Konstytucyjnego dotyczàce zamówieƒ publicznych;
13) prowadzi wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w sprawach zwiàzanych z zamówieniami publicznymi;
14) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych;
15) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych.
Rada Zamówieƒ Publicznych
Rada Zamówieƒ Publicznych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa
UZP. Oznacza to, i˝ na wniosek Prezesa UZP mo˝e s∏u˝yç mu stosownà opinià
czy radà w zasadzie we wszelkich sprawach dotyczàcych funkcjonowania systemu
zamówieƒ publicznych. Rada w szczególnoÊci:
1) wyra˝a opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówieƒ, przedstawionych jej przez Prezesa UZP;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ publicznych;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych okreÊlone w ustawie zadania w systemie zamówieƒ publicznych;
5) opiniuje na zasadach okreÊlonych w ustawie zastrze˝enia do zaleceƒ pokontrolnych Prezesa UZP.
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Arbitra˝
Zadaniem arbitrów jest rozpatrywanie odwo∏aƒ wniesionych w toku post´powania do Prezesa UZP. Odwo∏anie rozpatruje zespó∏ trzech arbitrów wskazanych
przez Prezesa UZP na podstawie jawnego losowania komputerowego. Przewodniczàcym zespo∏u arbitrów jest osoba posiadajàca wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze.
Arbitrzy sà obowiàzani orzekaç bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, dochowywaç zasad etyki arbitra, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci
i uczciwoÊci. Przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ arbiter nie jest reprezentantem ˝adnego
z uczestników post´powania, co wi´cej nie mo˝e wyst´powaç jako pe∏nomocnik
w post´powaniu odwo∏awczym w sprawie zamówieƒ publicznych. Arbitra˝ nie ma
charakteru zawodowego. Arbitrzy najcz´Êciej rekrutujà si´ spoÊród osób aktywnych zawodowo jako pracownicy zamawiajàcych, tj. urz´dów centralnych, ministerstw, samorzàdu terytorialnego, gdzie cz´sto wykonujà prac´ w komórkach w∏aÊciwych do spraw zamówieƒ publicznych. Sprzyja to niewàtpliwie rozumieniu specyfiki zamówieƒ publicznych, w tym w szczególnoÊci specyfiki zmawiajàcych.
Zamawiajàcy i wykonawcy
Zamawiajàcy
Zamawiajàcym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej obowiàzana do stosowania ustawy.
Katalog podmiotów b´dàcych zamawiajàcymi okreÊla art. 3 ust. 1 Pzp. Podmioty
te mo˝na podzieliç na pi´ç grup.
• Do pierwszej grupy – art. 3 ust. 1 pkt 1,2, 3 i 3a Pzp – zalicza si´ jednostki sektora finansów publicznych, paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej oraz tzw. osoby prawa publicznego, a tak˝e zwiàzki tych
podmiotów. Zgodnie z art. 4 ustawy o finansach publicznych sektor finansów
publicznych tworzà:
1) organy w∏adzy publicznej, w tym organy administracji rzàdowej, organy
kontroli paƒstwowej i ochrony prawa, sàdy i trybuna∏y,
2) gminy, powiaty i samorzàd województwa oraz ich zwiàzki,
3) jednostki bud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud˝etowych,
4) paƒstwowe i samorzàdowe fundusze celowe,
5) paƒstwowe szko∏y wy˝sze,
6) jednostki badawczo-rozwojowe,
7) samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej,
8) paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury,
9) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego i zarzàdzane przez nie fundusze,
10) Narodowy Fundusz Zdrowia,
11) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne,
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12) inne paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne utworzone na podstawie
odr´bnych ustaw w celu wykonywania zadaƒ publicznych, z wy∏àczeniem
przedsi´biorstw, banków i spó∏ek prawa handlowego.
Przyk∏adem paƒstwowych jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej mogà byç jednostki organizacyjne Wojska, Policji, Stra˝y Po˝arnej, a tak˝e Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe.
Podmiotami prawa publicznego sà osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemajàcych charakteru
przemys∏owego ani handlowego, je˝eli jednostki sektora finansów publicznych
lub paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny podmiot:
a) finansujà je w ponad 50%, b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji,
c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego. Przyk∏adem podmiotu prawa publicznego mogà byç Polskie Koleje Paƒstwowe.
• Do drugiej grupy – art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp zalicza si´ podmioty, je˝eli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 132 (chodzi o sektor wydobywczy, gospodarki wodnej, energetyczny, transportu, pocztowy), a dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana na podstawie
praw szczególnych lub wy∏àcznych albo je˝eli podmioty zaliczone do pierwszej
grupy, pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny podmiot wywierajà na nie dominujàcy wp∏yw, w szczególnoÊci: a) finansujà je
w ponad 50%, b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, c) posiadajà ponad po∏ow´ g∏osów wynikajàcych z udzia∏ów albo akcji, d) sprawujà nadzór
nad organem zarzàdzajàcym lub e) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu zarzàdzajàcego. Cechà ró˝nicujàcà podmioty zaliczone do
tej grupy w stosunku do podmiotów zaliczonych do grupy pierwszej jest ich
prywatnoprawny status. Sà to przewa˝nie prywatni przedsi´biorcy, dzia∏ajàcy
w formie spó∏ek prawa handlowego.
• Kolejnà grup´ – trzecià, stanowià podmioty, je˝eli ∏àcznie zachodzà nast´pujàce okolicznoÊci: a) ponad 50% wartoÊci udzielanego przez nie zamówienia jest
finansowane ze Êrodków publicznych lub przez podmioty zaliczone do pierwszej grupy, b) wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, c) przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane obejmujàce wykonanie czynnoÊci w zakresie in˝ynierii làdowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych
lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkó∏ wy˝szych lub budynków wykorzystywanych przez administracj´ publicznà lub us∏ugi zwiàzane
z takimi robotami budowlanymi. Przyk∏adem podmiotów zaliczonych do tej
grupy mogà byç prywatni przedsi´biorcy, którzy uzyskali Êrodki publiczne na inwestycje w obiekty o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej, np. obiekty sportowe.
• Czwartà grup´ stanowià podmioty, w przypadku których zamówienie jest finansowane z udzia∏em Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania procedury udzielania zamówienia okreÊlonej w Pzp. Charaktery-
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styczne dla tej grupy, w odró˝nieniu do pozosta∏ych, jest to, i˝ o obowiàzku
stosowania Pzp b´dzie decydowa∏ podmiot przyznajàcy Êrodki beneficjentowi.
W pozosta∏ych przypadkach o obowiàzku tym decyduje ustawa.
• I wreszcie ostatnià grup´ – piàtà, stanowià podmioty, którym podmioty zaliczone do pierwszej grupy udzieli∏y koncesji na roboty budowlane, w zakresie,
w jakim udzielajà zamówienia w celu jej wykonania.
Omawiajàc przepisy dotyczàce zamawiajàcych, warto zwróciç uwag´ na instytucj´ centralnego zamawiajàcego. Centralny zamawiajàcy b´dzie móg∏ przygotowywaç i przeprowadzaç post´powania o udzielenie zamówienia publicznego,
udzielaç zamówieƒ oraz zawieraç umowy ramowe na potrzeby zamawiajàcych
z administracji rzàdowej (lub innych zamawiajàcych), je˝eli zamówienie jest zwiàzane z dzia∏alnoÊcià wi´cej ni˝ jednego zamawiajàcego. Aktualnie w polskim systemie zamówieƒ publicznych nie utworzono centralnego zamawiajàcego. Nale˝y
si´ jednak spodziewaç, i˝ instytucja taka powstania. B´dzie ona zawiera∏a umowy
ramowe oraz udziela∏a zamówieƒ publicznych na wybrane dobra na rzecz administracji rzàdowej, np. zakup samochodów, paliwa, komputerów oraz oprogramowania czy materia∏ów biurowych, a docelowo zapewne równie˝ na inne dobra.
Po stronie zamawiajàcego wyst´puje szereg osób wykonujàcych okreÊlone
czynnoÊci w toku post´powania. Jednà z takich osób jest kierownik zamawiajàcego. Jest to osoba lub organ, który jest uprawniony do zarzàdzania zamawiajàcym,
np. zarzàd w spó∏kach prawa handlowego, dyrektor generalny w ministerstwie,
prezydent w mieÊcie. Kierownik zamawiajàcego jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania. To on dokonuje nast´pujàcych czynnoÊci
w toku post´powania: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru oferty
najkorzystniejszej czy uniewa˝nienia post´powania. Po stronie zamawiajàcego
wyst´powaç mo˝e równie˝, a w przypadku zamówieƒ publicznych o wartoÊci przekraczajàcej 60 000 euro b´dzie wyst´powaç, komisja przetargowa. Jest ona zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàcego, powo∏ywanym do oceny spe∏niania
przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert. Po stronie zamawiajàcego wyst´powaç mogà równie˝ osoby, którym powierzono okreÊlone czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem
post´powania lub jego przeprowadzeniem. Mo˝e si´ zdarzyç tak, i˝ przygotowanie post´powania oraz jego przeprowadzenie, z zastrze˝eniem czynnoÊci, których
mo˝e dokonywaç wy∏àcznie kierownik zamawiajàcego lub przez niego upowa˝niony pisemnie pracownik zamawiajàcego, zostanie powierzone osobie trzeciej,
najcz´Êciej firmie doradczej operujàcej w obszarze zamówieƒ publicznych.
Uwaga: Zamawiajàcy jest obowiàzany okreÊliç sposób porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów,
a tak˝e wskazaç osoby uprawnione do porozumiewania si´ z wykonawcami. Z regu∏y zamawiajàcy wskazuje do kontaktu z wykonawcami odr´bnie osob´ w∏aÊciwà
w zakresie procedury oraz osob´ w∏aÊciwà ze wzgl´du na przedmiot zamówienia.
Ta pierwsza to zwykle pracownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej ds. zamówieƒ
publicznych, np. Biura Zamówieƒ Publicznych, ta druga – komórki, w której
zosta∏o wygenerowane zapotrzebowanie.

– 132 –

Wykonawcy
Wykonawcà jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która ubiega si´ o udzielenie zamówienia
publicznego, z∏o˝y∏a ofert´ lub zawar∏a umow´ w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to, i˝ wykonawcà jest zarówno podmiot, który wyra˝a zainteresowanie – wol´ – ubiegania si´ o zamówienie publiczne, a wola ta przejawia si´ np.
pobraniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jak i podmiot,
który z∏o˝y∏ ofert´ – oferent, czy wreszcie podmiot, który jest stronà umowy
w sprawie zamówienia publicznego, nast´pnie realizujàcy t´ umow´.
Uwaga: wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´ o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku powinni ustanowiç pe∏nomocnika do reprezentowania ich w post´powaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Nie oznacza to jednak, i˝ wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia publicznego wyzbywajà si´ prawa do osobistego
dzia∏ania.
Uwaga: pe∏nomocnikiem mo˝e byç jeden z wykonawców lub inny podmiot,
któremu wykonawcy udzielà stosownego pe∏nomocnictwa.
Do wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia publicznego stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce wykonawcy.
Pami´taj: je˝eli oferta wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujàcej wspó∏prac´
wykonawców.
Umowà regulujàcà wspó∏prac´ wykonawców z regu∏y b´dzie umowa konsorcjum. Istota konsorcjum przejawia si´ w zobowiàzaniu uczestników do wspó∏dzia∏ania dla osiàgni´cia wspólnego celu poprzez podejmowanie oznaczonych w umowie dzia∏aƒ. Celem tym mo˝e byç wspólne ubieganie si´ o zamówienie publiczne,
a nast´pnie jego realizacja.
Wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o zamówienie publiczne ponoszà solidarnà odpowiedzialnoÊç za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
i wniesienie zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy.
Pozosta∏e podmioty
Organizacje zrzeszajàce wykonawców, stowarzyszenia i inne podmioty
Do pozosta∏ych podmiotów wyst´pujàcych w systemie zamówieƒ publicznych
nale˝à organizacje zrzeszajàce wykonawców, wpisane na list´ organizacji uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej. List´ prowadzi Prezes UZP.
Wpisane na list´ mogà zostaç podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych,
2) rzemioÊle,
3) samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców,
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4) organizacjach pracodawców,
5) samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów.
Organizacjom zrzeszajàcym wykonawców wpisanym na list´ prowadzonà
przez Prezesa UZP przys∏ugujà, przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert,
w przypadku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów Pzp, Êrodki ochrony
prawnej. Lista dost´pna jest na stronie www.uzp.gov.pl w zak∏adce „UZP”. Aktualnie znajduje si´ na niej 121 organizacji zrzeszajàcych wykonawców.
Wa˝ne miejsce w systemie zamówieƒ publicznych zajmujà stowarzyszenia
zrzeszajàce osoby zainteresowane zarówno praktycznymi, jak i teoretycznymi
aspektami zamówieƒ publicznych. Przyk∏adem takiego stowarzyszenia mo˝e byç
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsulatów Zamówieƒ Publicznych, którego
celem jest usprawnienie funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych, wymiana doÊwiadczeƒ, doskonalenie umiej´tnoÊci oraz poszerzanie wiedzy osób stowarzyszonych. Wi´cej informacji na temat stowarzyszenia patrz www.oskzp.pl.
Podmiotem podejmujàcym prace naukowo-badawcze z zakresu zamówieƒ
publicznych, jednoczeÊnie wydajàcym specjalistyczny kwartalnik poÊwi´cony
zamówieniom publicznym „Prawo Zamówieƒ Publicznych”, jest Instytut Zamówieƒ Publicznych – patrz www.izp.pl. Warto równie˝ wspomnieç o podmiotach
wydajàcych specjalistyczne czasopisma poÊwiecone problematyce zamówieƒ
publicznych, firmach szkoleniowych oraz firmach doradczych specjalizujàcych
si´ w tej problematyce, a tak˝e o podmiotach uprawnionych do przeprowadzania
atestacji – patrz lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania atestacji
www.uzp.gov.pl.

4.1.4. Podstawowe informacje statystyczne na temat rynku zamówieƒ
publicznych w Polsce

WartoÊç rynku53
Rok

zamówienia publiczne
powy˝ej 60 000 euro

zamówienia publiczne
od 6000 do 60 000 euro

Razem
(w euro)

2003

-

-

41 mld

2004

38,5 mld

9 mld

47,5 mld

WartoÊç polskiego rynku zamówieƒ publicznych w 2005 r. szacuje si´ na
74 mld z∏54.

53

54

Opracowano na podstawie Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych
w 2003 i 2004 r.
èród∏o: Gazeta Prawna 19.05.2006 r.
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4.2. Og∏oszenia o zamówieniach publicznych
Zamawiajàcy jest obowiàzany, w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia publicznego oraz trybu udzielenia zamówienia, do zamieszczania og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych w swojej siedzibie w miejscu publicznie dost´pnym, na swojej stronie
internetowej, na stronach portalu internetowego UZP, do przekazywania og∏oszeƒ
Prezesowi UZP w celu opublikowania w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, do
przekazywania og∏oszeƒ Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(UOPWE) w celu opublikowania w Dzienniku Urz´dowym UE i wreszcie publikowania og∏oszeƒ w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim.
Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie o zamówieniu publicznym równie˝ w inny sposób ni˝ okreÊlony powy˝ej.
W zwiàzku z doÊç du˝à liczbà êróde∏ informacji na temat og∏oszeƒ nazwaliÊmy
je, dla uproszczenia, „publicznymi êród∏ami informacji o og∏oszeniach o zamówieniach publicznych”. Wa˝ne miejsce w polskim systemie zamówieƒ publicznych
zajmujà êród∏a informacji o og∏oszeniach prowadzone przez wyspecjalizowane
firmy, z regu∏y prywatne. Informacje o og∏oszeniach dostarczane przez te firmy
nazwaliÊmy „prywatnymi êród∏ami informacji o og∏oszeniach o zamówieniach”.
Pami´taj: protest dotyczàcy treÊci og∏oszenia wnosi si´ w terminie:
• 7 dni od dnia publikacji og∏oszenia w BZP lub na stronach portalu internetowego UZP – je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
• 14 dni od dnia publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym UE lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – je˝eli wartoÊç zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty okreÊlone w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Uwaga: analizujàc og∏oszenie o zamówieniu publicznym, powinieneÊ zwróciç
szczególnà uwag´ na opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spe∏niania tych warunków.

4.2.1. Publiczne êród∏a informacji o og∏oszeniach o zamówieniach
publicznych
Siedziba zamawiajàcego
Og∏oszenia o zamówieniach publicznych zamieszczane w siedzibie zamawiajàcego z regu∏y b´dà znajdowa∏y si´ w budynku, w którym zamawiajàcy prowadzi
swojà dzia∏alnoÊç, w miejscach swobodnie dost´pnych dla ka˝dego zainteresowanego, zwykle na Tablicy og∏oszeƒ.
Strona internetowa zamawiajàcego
Og∏oszenia o zamówieniach publicznych zamieszczane na stronie internetowej
zamawiajàcego zwykle mo˝na znaleêç w zak∏adce „zamówienia publiczne”.
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Portal internetowy UZP
Na stronach portalu internetowego UZP – www.portal.uzp.gov.pl – zamieszczane sà przede wszystkim og∏oszenia o zamówieniach o wartoÊci od 6000 do
60 000 euro. Strona portalu internetowego UZP umo˝liwia wyszukiwanie og∏oszeƒ publikowanych w BZP.
Biuletyn Zamówieƒ Publicznych
Zamawiajàcy jest obowiàzany przekazywaç do Prezesa UZP, w celu publikacji
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych, og∏oszenia o zamówieniach publicznych od
wartoÊci przekraczajàcej 60 000 euro do wartoÊci okreÊlonej na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp. Og∏oszenia zamieszczane w BZP dost´pne sà na stronie UZP –
www.uzp.gov.pl, w zak∏adce „Biuletyny”. Wykonawca mo˝e uzyskaç dost´p do
ka˝dego z Biuletynów i zamieszczonych w nim og∏oszeƒ:
1) wg spisu treÊci (wg numerów pozycji), np.: 1. Przetargi nieograniczone:
1.1. roboty budowlane, 1.2. dostawy, 1.3. us∏ugi; 2. Przetargi nieograniczone –
sektorowe, 2.1. roboty budowlane; 3. Przetargi ograniczone, 3.1. roboty
budowlane, 3.2. dostawy; 4. Negocjacje z og∏oszeniem, 4.1. roboty budowlane,
4.2. us∏ugi; 5. Og∏oszenia o planowanych zamówieniach; 6. Wyniki post´powaƒ; 7. Sprostowania,
2) wg indeksu (wg województw), np.: 1. Og∏oszenia o rozpocz´ciu post´powania;
2. Plany; 3. Og∏oszenia o zakoƒczeniu post´powania; 4. Sprostowania.
Uwaga: do dyspozycji wykonawców postawiono wyszukiwark´:
1) pozwalajàcà na wyszukiwanie uproszczone – wg kryteriów: a) rodzaj og∏oszenia, b) fraza tekstowa w og∏oszeniu, c) miesiàc, d) rok oraz
2) pozwalajàcà na wyszukiwanie zaawansowane – wg kryteriów: a) miejscowoÊç,
b) województwo, c) rodzaj og∏oszenia, d) przedmiot zamówienia, e) zamawiajàcy, f) rodzaj zamówienia, g) fraza tekstowa w og∏oszeniu, h) okres obj´ty wyszukiwaniem lub miesiàc, rok, i) numer biuletynu, j) numer pozycji og∏oszenia.
Dziennik Urz´dowy UE
Zamawiajàcy jest obowiàzany przekazywaç do Urz´du Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym UE, og∏oszenia o zamówieniach publicznych od wartoÊci przekraczajàcej kwoty okreÊlone na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Og∏oszenia zamieszczane w Dzienniku Urz´dowym
UE (w jego suplemencie) dost´pne sà, na stronie Tenders Electronic Daily
(TED) – http://ted.publications.eu.int/official/. Strona pozwala na wyszukiwanie:
a) zwyk∏e – wg kryteriów: kraj, zamówienie, procedura, kod CPV, fraza, b) rozszerzone – wg kryteriów (oprócz wymienionych wczeÊniej); miejscowoÊç, dokument,
data dokumentu, data publikacji, termin, kod NUTS, nazwa instytucji zamawiajàcej, rodzaj dzia∏alnoÊci, c) zaawansowane.
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Linki do bazy danych og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych paƒstw cz∏onkowskich
UE oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii zamieszczone sà na stronie Systeme d'Information pour les Marches Publics (SIMAP) – http://www.simap.europa.eu/.
Dziennik lub czasopismo ogólnopolskie
Zamawiajàcy jest obowiàzany do zamieszczania og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim, je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 20 000 000 euro – dla robót budowlanych oraz 10 000 000 euro – dla
dostaw i us∏ug.

4.2.2. Prywatne êród∏a informacji o og∏oszeniach o zamówieniach
Uwaga: informacje o og∏oszeniach dostarczanych przez firmy prywatne dotyczà równie˝ og∏oszeƒ o zamówieniach o wartoÊci do 6000 euro, tj. nieobj´tych
regulacjà Pzp.
Na polskim rynku funkcjonuje co najmniej kilka firm Êwiadczàcych us∏ugi
polegajàce na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz udost´pnianiu informacji na
temat og∏oszeƒ o zamówieniach.
Wa˝ne jest to, i˝ zainteresowany wykonawca mo˝e uzyskiwaç informacje odpowiadajàce prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci, zdefiniowane przez wykonawc´ wg okreÊlonego wybranemu przez niego kryterium. Z regu∏y informacje przekazywane sà drogà mailowà (na wskazany przez wykonawc´ adres) lub/oraz poprzez dost´p do bazy serwisu wyposa˝onego w odpowiednià wyszukiwark´.
Uwaga: mo˝esz otrzymywaç wyselekcjonowane informacje o zamówieniach na
wskazany adres mailowy.
Ceny55 us∏ug wynoszà od kilkudziesi´ciu z∏otych za miesiàc do kilkuset z∏otych
za rok, np.:
1) www.biznes-polska.pl – a) abonament miesi´czny – 40 PLN, b) abonament
kwartalny – 110 PLN, c) abonament pó∏roczny – 220 PLN, d) abonament
roczny – 400 PLN,
2) www.forum-przetargi.pl – a) abonament kwartalny – 249 PLN, b) abonament
pó∏roczny 498 PLN, c) abonament roczny – 996 PLN,
3) www.przetargi.info – a) abonament miesi´czny – 69 PLN, b) abonament
kwartalny – 198 PLN, c) abonament pó∏roczny – 378 PLN, d) abonament
roczny – 708 PLN,
4) www.PrzetargiPolskie.pl – a) abonament miesi´czny – 40 PLN, b) abonament
kwartalny – 110 PLN, c) abonament pó∏roczny – 215 PLN, d) abonament
roczny – 340 PLN,
5) www.pressinfo.pl – a) abonament miesi´czny – 150 PLN, b) abonament
kwartalny – 430 PLN, c) abonament pó∏roczny – 800 PLN.
55

Dane zosta∏y udost´pnione w kwietniu 2006 r.
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4.2.3. Podstawowe informacje statystyczne nt. og∏oszeƒ o zamówieniach
W roku 2004 opublikowano w BZP56 31 226 og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych (wszczynajàcych post´powanie), w tym: a) 30 239 og∏oszeƒ o zamówieniu
(bez og∏oszeƒ zamawiajàcych sektorowych), b) 913 og∏oszeƒ o zamówieniu sektorowym, c) 74 og∏oszenia o konkursie,
W 2004 r. polscy zamawiajàcy opublikowali 10 610 og∏oszeƒ w Dzienniku
Urz´dowym UE, w tym: a) 321 wst´pnych lub okresowych og∏oszeƒ informacyjnych, b) 6980 og∏oszeƒ o przetargach lub konkursach, c) 3309 og∏oszeƒ o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.
Og∏oszenia o zamówieniach, w tym zamówieniach publicznych, zamieszczone
w serwisach prowadzonych przez firmy prywatne57:
1) www.PrzetargiPolskie.pl: a) liczba og∏oszeƒ w 2005 r.: 114 059, w tym przetargi
nieograniczone: 106 806, przetargi ograniczone: 796, licytacje: 3159, konkursy:
2520, negocjacje z og∏oszeniem: 647, inne: 131; b) liczba og∏oszeƒ do kwietnia
2006 r.: 44 055, w tym przetargi nieograniczone: 41 716, przetargi ograniczone:
43, licytacje: 1035, konkursy: 1158, negocjacje z og∏oszeniem: 14, inne: 89;
2) www.biznes-polska.pl – a) liczba og∏oszeƒ w 2005 r.: 205 964, b) liczba og∏oszeƒ do kwietnia 2006 r.: 62 437;
3) www.forum-przetargi.pl – a) liczba og∏oszeƒ w 2005 r.: 23 267, b) liczba og∏oszeƒ do kwietnia 2006 r.: 21 457;
4) www.pressinfo.pl – a) liczba og∏oszeƒ w 2005 r.: 200 086, b) liczba og∏oszeƒ do
kwietnia 2006 r.: 64 910.

4.3. Warunki udzia∏u w post´powaniu oraz oÊwiadczenia
i dokumenty potwierdzajàce ich spe∏nianie. Wykluczenie
z post´powania
4.3.1. Warunki udzia∏u w post´powaniu
O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy:
1) posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci,
je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ,
2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz dysponujà potencja∏em
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,
3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wykonanie zamówienia publicznego,
4) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego – patrz. art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

56
57

Opracowano na podstawie Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych w 2004 r.
Dane zosta∏y udost´pnione w kwietniu 2006 r.
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Wyró˝nia si´ dwie koncepcje dotyczàce warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wed∏ug pierwszej warunki te okreÊla wy∏àcznie art. 22 ust. 1 Pzp. Przepis
art. 22 ust. 1 Pzp ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy, co oznacza, i˝ zamawiajàcy nie ma mo˝liwoÊci odstàpienia od ˝àdania spe∏nienia wymogów okreÊlonych tym przepisem. Zamawiajàcy nie mo˝e równie˝ zaw´˝aç ani rozszerzaç
okreÊlonego w art. 22 ust. 1 Pzp katalogu warunków udzia∏u w post´powaniu, bowiem to sam ustawodawca zdecydowa∏, i˝ uprawnionymi do ubiegania si´ o udzielenie zamówienia publicznego sà wy∏àcznie wykonawcy posiadajàcy odpowiedni
potencja∏ ekonomiczny, techniczny czy finansowy, dajàcy r´kojmi´ nale˝ytego wykonania zamówienia publicznego. Zadaniem zamawiajàcego jest natomiast opisanie sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu.
Innymi s∏owy, warunki udzia∏u w post´powaniu okreÊlone sà wy∏àcznie w art. 22
ust. 1 Pzp, tym samym nie ma mo˝liwoÊci doprecyzowywania, uszczegó∏owiania
czy te˝ tym bardziej okreÊlania dodatkowych warunków udzia∏u w post´powaniu.
Zgodnie z drugà koncepcjà zamawiajàcy jest uprawniony, czy nawet zobowiàzany, do okreÊlenia warunków udzia∏u w post´powaniu, ich doprecyzowania bàdê
uszczegó∏owienia. W przepisie art. 22 ust. 1 Pzp okreÊlone zosta∏y warunki, jakie
spe∏niaç powinni wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia publicznego.
Sà one sformu∏owane w sposób ogólny, a ich adresatem jest zamawiajàcy. To zamawiajàcy precyzuje warunki udzia∏u w post´powaniu w kontekÊcie potrzeby
udzielenia konkretnego zamówienia publicznego. Takie rozumienie art. 22 ust.
1 Pzp wyprowadzane jest z treÊci przepisu art. 22 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiajàcy nie mo˝e okreÊlaç warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´,
a zatem – a contrario, mo˝e okreÊlaç te warunki z poszanowaniem zasady zachowania uczciwej konkurencji.
Od warunków udzia∏u w post´powaniu nale˝y odró˝niç opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków. Warunki udzia∏u w post´powaniu, zgodnie
z pierwszà koncepcjà, zosta∏y okreÊlone przez ustawodawc´ w art. 22 ust. 1 Pzp.
OkreÊlono je jednak w sposób generalny, majàcy zastosowanie do wszystkich zamówieƒ publicznych. Tymczasem zamówienia publiczne udzielane przez zamawiajàcych ró˝nià si´ od siebie, choçby ze wzgl´du na wartoÊç, przedmiot zamówienia czy
jego zakres. Tym samym okreÊlone przez ustawodawc´ w sposób generalny warunki muszà podlegaç konkretyzacji w danym post´powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konkretyzacji spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu s∏u˝y
opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu.
Opis ten polega na okreÊlaniu przez zamawiajàcego przejrzystych przes∏anek,
np. kryteriów, jakimi b´dzie si´ kierowa∏ przy podejmowaniu decyzji dotyczàcych
spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 ust. 1 Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków, po pierwsze, jest obowiàzkiem zamawiajàcego
wynikajàcym z Pzp (patrz np. art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp), a jego brak stwarza∏by
mo˝liwoÊç podejmowania przez zamawiajàcego decyzji arbitralnych. Po drugie,
jest wykonaniem zobowiàzania okreÊlonego przez ustawodawc´ nakazujàcego,
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zamawiajàcemu dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu wy∏àcznie wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´powaniu, okreÊlone w art. 22
ust. 1 Pzp, a tym samym ograniczenia mo˝liwoÊci powstania sytuacji, w której wykonawca nie b´dzie w stanie wykonaç zamówienia publicznego lub wykonaç
zamówienia publicznego z nale˝ytà starannoÊcià, i wreszcie, po trzecie, opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu s∏u˝y
równie˝ wykonawcom w realizowaniu ich funkcji kontrolnej, tj. oceny prawid∏owego przebiegu post´powania, w tym czynnoÊci zamawiajàcego zwiàzanych
z ocenà spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. Realizacj´ tej funkcji
umo˝liwia ustawa, której celem jest zapewnienie prawid∏owoÊci, przejrzystoÊci
dzia∏aƒ zamawiajàcego i uniemo˝liwienie niczym nieograniczonej swobody w zakresie zamówieƒ publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu, czy te˝ kryteria spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu, powinnien byç
sformu∏owany w sposób obiektywny, podyktowany np. zakresem czy te˝ zaawansowaniem technologicznym zamówienia publicznego. Innymi s∏owy, okreÊlone
przez zamawiajàcego kryteria powinny byç adekwatne do specyfiki zamówienia
i nie mogà prowadziç do naruszenia zasad okreÊlonych w Pzp. Zamawiajàcy okreÊlajàc warunki udzia∏u w post´powaniu, ma z jednej strony swobod´ ich precyzowania, z drugiej zaÊ podlega pewnym ograniczeniom.
Ró˝nica mi´dzy koncepcjami sprowadza si´ do tego, i˝ wed∏ug pierwszej z nich
warunki sà okreÊlone wy∏àcznie w art. 22 ust. 1 Pzp, natomiast konkretyzacji w danym post´powaniu warunków udzia∏u w post´powaniu s∏u˝y opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków. Zgodnie z drugà natomiast to zamawiajàcy
okreÊla warunki udzia∏u w post´powaniu.
W orzecznictwie wykszta∏ci∏ si´ poglàd, wed∏ug którego zakazane jest formu∏owanie warunków udzia∏u w post´powaniu uniemo˝liwiajàce swobodny dost´p do
udzia∏u w post´powaniu lub stawiajàce wybranych wykonawców w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do pozosta∏ych. JednoczeÊnie wskazuje si´, i˝ w interesie
zamawiajàcego le˝y, by jego zamówienie realizowane by∏o przez wykonawc´ dysponujàcego niezb´dnà wiedzà i doÊwiadczeniem nabytym przy wykonywaniu prac
o takim samym lub podobnym charakterze. Zamawiajàcy ma prawo do okreÊlenia
warunków udzia∏u w post´powaniu i opisu sposobu dokonywania oceny spe∏niania
tych warunków. Prawo to nie daje jednak zamawiajàcemu nieograniczonej swobody we wprowadzaniu tych warunków, gdy˝ przepisy Pzp nakazujà przygotowanie
i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniajàcy
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Przepisy Pzp
zabraniajà okreÊlania warunków udzia∏u w post´powaniu w sposób, który móg∏by
utrudniaç uczciwà konkurencj´, czyli wprowadzaç nieuzasadnione bariery ograniczajàce wykonawcom wzi´cie udzia∏u w post´powaniu. Zamawiajàcy jest obowiàzany zachowaç niezb´dnà równowag´ mi´dzy jego interesem, polegajàcym na uzyskaniu gwarancji nale˝ytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie wolno, przez wprowadzenie nadmiernych
wymagaƒ, z góry eliminowaç z udzia∏u w post´powaniu.
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OkreÊlone przez zamawiajàcego kryteria powinny rzeczywiÊcie Êwiadczyç o tym,
i˝ wszystkie podmioty je spe∏niajàce dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonania zamówienia publicznego, natomiast w stosunku do podmiotów niespe∏niajàcych tych kryteriów zachodzi prawdopodobieƒstwo, i˝ nie b´dà w stanie zrealizowaç danego zamówienia publicznego. PodkreÊliç jednak nale˝y, i˝ wspomniany wy˝ej nakaz zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców nie mo˝e byç
uto˝samiany z nakazem dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do wykonania zamówienia w sposób nale˝yty.
Opisanie sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu w praktyce mo˝e okazaç si´ trudne. Nie da si´ okreÊliç jednoznacznych
kryteriów, które mogà mieç zastosowanie do wszystkich post´powaƒ o udzielenie
zamówienia publicznego, bowiem jest to czynnik zindywidualizowany i b´dàcy
pochodnà przedmiotu zamówienia publicznego oraz jego zakresu. Z regu∏y skutkowaç to b´dzie tym, i˝ okreÊlone przez zamawiajàcego kryteria znajdà zastosowanie w jednym post´powaniu, w innym zaÊ spotkaç si´ mogà z zarzutem
naruszenia zasad Pzp.
Uwaga: warunki udzia∏u w post´powaniu sà okreÊlone ju˝ w og∏oszeniu.
Pami´taj: mo˝esz z∏o˝yç protest dotyczàcy warunków udzia∏u w post´powaniu,
je˝eli zosta∏y one postawione w sposób niezgodny z Pzp, w szczególnoÊci naruszajà zasad´ uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Uwaga: je˝eli nie spe∏niasz warunków udzia∏u w post´powaniu, mo˝esz ubiegaç si´ o zamówienie publiczne wspólnie z innym wykonawcà (lub wykonawcami).
W takim przypadku nale˝y ustanowiç pe∏nomocnika do reprezentowania wykonawców w post´powaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Stosownie do art. 23 ust. 1 Pzp wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´
o udzielenie zamówienia publicznego. Do takich wykonawców stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce wykonawcy. Oznacza to, i˝ przy dokonywaniu oceny
spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne zamawiajàcy jest obowiàzany braç pod uwag´
i sumowaç potencja∏y wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia publicznego.
Sporne jest to, czy warunek okreÊlony w art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp jest obowiàzany spe∏niç ka˝dy z wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia publicznego, czy nale˝y badaç spe∏nianie tego warunku, sumujàc potencja∏y
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne.
Na tym tle zarysowujà si´ dwie koncepcje.
Wed∏ug pierwszej, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´
o udzielenie zamówienia publicznego, warunek okreÊlony w art. 22 ust. 1 Pzp, tj.
uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci, sprawdza si´
u ka˝dego z wykonawców odr´bnie, natomiast warunki okreÊlone w art. 22
ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, tj., wiedz´ i doÊwiadczenie, potencja∏ techniczny oraz potencja∏ finansowy, bada si´, sumujàc potencja∏y wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne.
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Zgodnie z drugà, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´
o udzielenie zamówienia publicznego, warunki okreÊlone w art. 22 ust. 1 pkt 1–3
Pzp, tj. zarówno uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci, jak i wiedz´, doÊwiadczenie, potencja∏ techniczny oraz potencja∏ finansowy,
bada si´, sumujàc potencja∏y wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´
o zamówienie publiczne. Gdyby zamawiajàcy wymaga∏, aby ka˝dy z wykonawców
dzia∏ajàcych wspólnie posiada∏ uprawnienia do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci, podczas gdy jeden z nich posiada takowe w zakresie wystarczajàcym do
wykonania ca∏ego zamówienia, by∏oby to ˝àdanie naruszajàce przepisy Pzp zakazujàce nieuzasadnionego ograniczania konkurencji.
Mo˝liwym sposobem wyeliminowania ewentualnych wàtpliwoÊci w zakresie
spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1–3 Pzp, przez wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie
publiczne jest wskazywanie przez zamawiajàcego warunków udzia∏u w post´powaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie
zamówienia publicznego.
Pami´taj: je˝eli oferta wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie
publiczne zostanie uznana za najkorzystniejszà, zamawiajàcy b´dzie móg∏,
przed zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ˝àdaç przedstawienia umowy regulujàcej wspó∏prac´ tych wykonawców. Zwykle b´dzie to umowa
konsorcjum.
Ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu nast´puje poprzez weryfikacj´ sk∏adanych przez wykonawców oÊwiadczeƒ i dokumentów.

4.3.2. OÊwiadczenia i dokumenty
Stosownie do art. 26 ust. 1 Pzp zamawiajàcy ˝àda od wykonawców dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli wartoÊç zamówienia publicznego jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, natomiast mo˝e ˝àdaç dokumentów, je˝eli wartoÊç zamówienia publicznego jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Zgodnie z przepisem art. 25 Pzp zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wy∏àcznie oÊwiadczeƒ i dokumentów niezb´dnych do przeprowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, i˝ zamawiajàcy nie musi
˝àdaç wszystkich dokumentów wskazanych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp, ale wy∏àcznie tych, które sà niezb´dne do przeprowadzenia post´powania. Rozporzàdzenie wymienia maksymalny zakres dokumentów,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy, niemniej jednak to do zamawiajàcego nale˝y
okreÊlenie, które z nich, jako niezb´dne, powinny byç z∏o˝one przez wykonawców
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. Za niezb´dne nale˝y uznaç dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 Pzp.
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Ka˝dy wykonawca powinien spe∏niaç warunki udzia∏u w post´powaniu okreÊlone przez zamawiajàcego i to na wykonawcy spoczywa ci´˝ar udowodnienia
faktu spe∏nienia wszystkich warunków. Sposobem udowodnienia spe∏niania
warunków udzia∏u w post´powaniu sà dokumenty sk∏adane przez wykonawców
oraz oÊwiadczenia o spe∏nianiu tych warunków.
OÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu ma charakter
obligatoryjny. Wykonawca jest obowiàzany do z∏o˝enia oÊwiadczenia niezale˝nie
od wartoÊci zamówienia publicznego. Przepis art. 44 Pzp nie nak∏ada obowiàzku
z∏o˝enia oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu wedle
ustawowo okreÊlonej formu∏y. Przyjmuje si´, i˝ treÊç oÊwiadczenia o spe∏nianiu
warunków udzia∏u w post´powaniu, o którym mowa w art. 44 Pzp, powinna odnosiç si´ do treÊci przepisu art. 22 ust. 1 Pzp.
Dokumenty:
• W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów:
1) koncesji, zezwolenia lub licencji, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obj´tym zamówieniem publicznym;
2) aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo aktualnego zaÊwiadczenia
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy
wymagajà wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wystawionego nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo sk∏adania ofert;
3) aktualnych zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego oraz
w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego potwierdzajàcych odpowiednio, ˝e wykonawca nie zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo∏eczne lub zaÊwiadczeƒ, ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu –
wystawionych nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo sk∏adania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo sk∏adania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy
przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo sk∏adania ofert.
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• W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajàcego warunku posiadania
przez wykonawc´ niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia oraz dysponowania potencja∏em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów:
1) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pi´ciu lat
przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià robotom budowlanym stanowiàcym
przedmiot zamówienia publicznego, z podaniem ich wartoÊci oraz daty
i miejsca wykonania oraz za∏àczeniem dokumentów potwierdzajàcych, ˝e
roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie;
2) wykazu wykonanych, a w przypadku Êwiadczeƒ okresowych lub ciàg∏ych
równie˝ wykonywanych, dostaw lub us∏ug w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià dostawom lub us∏ugom stanowiàcym
przedmiot zamówienia publicznego, z podaniem ich wartoÊci, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz za∏àczenia dokumentów potwierdzajàcych,
˝e te dostawy lub us∏ugi zosta∏y wykonane nale˝ycie;
3) wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, jakimi
dysponuje wykonawca;
4) informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników lub
liczebnoÊci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat,
a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym
okresie, je˝eli przedmiotem zamówienia publicznego sà roboty budowlane lub us∏ugi;
5) wykazu osób i podmiotów, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doÊwiadczenia i wykszta∏cenia niezb´dnych do wykonania zamówienia
publicznego, a tak˝e zakresu wykonywanych przez nich czynnoÊci;
6) stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówienia publicznego, posiadajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ.
• W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajàcego warunku znajdowania
si´ przez wykonawc´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej
wykonanie zamówienia publicznego, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych
dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego cz´Êci, a je˝eli podlega ono badaniu
przez bieg∏ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci – równie˝
z opinià odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz´Êci, a w przypadku wykonawców niezobowiàzanych do sporzàdzania sprawozdania finansowego innych dokumentów okreÊlajàcych obroty oraz zobowiàzania
i nale˝noÊci – za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie trzy lata obrotowe, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – za ten okres;
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2) informacji banku, lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej,
w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajàcej wysokoÊç posiadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç kredytowà wykonawcy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo sk∏adania ofert;
3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajàcego, ˝e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Uwaga: regulacje szczególne dotyczàce wykonawców majàcych siedzib´ lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej omówiono
w pkt 7. (Wybrane zagadnienia dotyczàce dost´pu do zamówieƒ publicznych dla
wykonawców majàcych siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Forma dokumentów
Dokumenty sà sk∏adane w formie orygina∏u lub kopii poÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez wykonawc´. W przypadku sk∏adania elektronicznych kopii
dokumentów powinny byç one opatrzone przez wykonawc´ bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
Uwaga: zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç przedstawienia orygina∏u lub notarialnie poÊwiadczonej kopii dokumentu wy∏àcznie wtedy, gdy z∏o˝ona przez wykonawc´ kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wàtpliwoÊci co do jej prawdziwoÊci.
Pami´taj: dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym sà sk∏adane wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski, poÊwiadczonym przez wykonawc´. T∏umaczenie nie jest
wymagane, je˝eli zamawiajàcy wyrazi∏ zgod´ na z∏o˝enie dokumentów w jednym
z j´zyków powszechnie u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym lub j´zyku kraju,
w którym zamówienie jest udzielane.
Dokumenty sk∏adane na potwierdzenie, ˝e oferowane dostawy, us∏ugi lub
roboty budowlane odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym przez zamawiajàcego
Uwaga: w celu potwierdzenia, ˝e oferowane dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym przez zamawiajàcego, zamawiajàcy
mo˝e ˝àdaç w szczególnoÊci:
1) próbek, opisów lub fotografii;
2) zaÊwiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci potwierdzajàcego,
˝e dostarczane produkty odpowiadajà okreÊlonym normom lub specyfikacjom
technicznym;
3) zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgodnoÊci
dzia∏aƒ wykonawcy z normami jakoÊciowymi, je˝eli zamawiajàcy odwo∏ujà si´ do
systemów zapewniania jakoÊci opartych na odpowiednich normach europejskich;
4) zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgodnoÊci dzia∏aƒ wykonawcy z europejskimi normami zarzàdzania Êrodowiskiem,
je˝eli zamawiajàcy wskazujà Êrodki zarzàdzania Êrodowiskiem, które wyko-
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nawca b´dzie stosowa∏ podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane
lub us∏ugi, odwo∏ujàc si´ do systemu zarzàdzania Êrodowiskiem i audytu
(EMAS) lub norm zarzàdzania Êrodowiskiem opartych na europejskich lub
mi´dzynarodowych normach poÊwiadczonych przez podmioty dzia∏ajàce
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub mi´dzynarodowymi
normami dotyczàcymi certyfikacji.
Pami´taj: wykonawca mo˝e, zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w pkt 2–4,
z∏o˝yç równowa˝ne zaÊwiadczenia wystawione przez podmioty majàce siedzib´
w innym paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w pkt 3 i 4, z∏o˝yç inne dokumenty
potwierdzajàce odpowiednio stosowanie przez wykonawców równowa˝nych
Êrodków zapewnienia jakoÊci i stosowanie równowa˝nych Êrodków zarzàdzania
Êrodowiskiem.

4.3.3. Wykluczenie z post´powania
Wykluczenie z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego jest pochodnà oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. Ocena ta przeprowadzana jest zgodnie z okreÊlonym przez zamawiajàcego opisem sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu – na podstawie z∏o˝onych przez wykonawców wymaganych oÊwiadczeƒ i dokumentów.
Katalog przes∏anek wykluczenia z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego jest zamkni´ty. Przes∏anki wykluczenia okreÊla wy∏àcznie art. 24
ust. 1 i 2 Pzp. Wystàpienie którejkolwiek z przes∏anek oznacza dla zamawiajàcego
obowiàzek dokonania czynnoÊci wykluczenia danego wykonawcy z post´powania.
Tak samo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne – wystàpienie którejkolwiek z przes∏anek w odniesieniu do jakiegokolwiek
z wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne oznacza obowiàzek zamawiajàcego dokonania wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne.
• Art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
wyklucza si´ wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich trzech lat przed wszcz´ciem
post´powania wyrzàdzili szkod´, nie wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je
nienale˝ycie, a szkoda ta nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz´cia post´powania, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
• Art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 2 z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si´ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których upad∏oÊç og∏oszono, z wyjàtkiem wykonawców, którzy po og∏oszeniu upad∏oÊci zawarli uk∏ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sàdu, je˝eli uk∏ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj´
majàtku upad∏ego.
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• Art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza si´ wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania
decyzji w∏aÊciwego organu.
• Art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si´ wykonawców – odpowiednio osoby fizyczne,
spó∏ki jawne, których wspólnika, spó∏ki partnerskie, których partnera lub
cz∏onka zarzàdu, spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza, osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka organu
– prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia
korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo
udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych na celu pope∏nienie
przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.
• Art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza si´ podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz
ubiegania si´ o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary.
Z przepisu art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp wynika, i˝ na jego podstawie mogà byç wykluczone z post´powania o zamówienie publiczne wy∏àcznie podmioty zbiorowe. Tym samym, obowiàzek przedk∏adania dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nienie warunku art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp dotyczyç mo˝e wy∏àcznie tych
wykonawców, którzy sà podmiotami zbiorowymi w rozumieniu przepisów
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà
kary, a nie wszystkich wykonawców ubiegajàcych o zamówienie publiczne.
Przepis art. 2 ustawy o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary, wymieniajàc zamkni´ty katalog podmiotów, które
definiuje jako „podmioty zbiorowe”, nie obejmuje swym zakresem osób fizycznych. Tym samym, nie b´dzie ich dotyczy∏ art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp.
• Art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si´ wykonawców, którzy nie spe∏niajà warunków
udzia∏u w post´powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Pzp.
• Art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza si´ równie˝ wykonawców, którzy wykonywali bezpoÊrednio czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzonego post´powania lub po-
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s∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia oferty osobami uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynnoÊci, chyba ˝e udzia∏ tych wykonawców w post´powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Przepisu nie stosuje si´ do wykonawców, którym udziela si´ zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.
• Art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza si´ wykonawców, którzy z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na wynik prowadzonego post´powania.
Z przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp wynika jednoznacznie, ˝e nie ka˝da nieprawdziwa informacja podana przez wykonawc´ skutkuje wykluczeniem go z udzia∏u
w post´powaniu. Dodatkowo przepis ten wymaga wykazania wp∏ywu nieprawdziwej informacji na wynik post´powania. Innymi s∏owy, chodzi tu o sytuacj´,
w której fakt z∏o˝enia nieprawdziwej informacji podwa˝y∏by ustalony przez
zamawiajàcego wynik post´powania (zmieni∏by rezultat tego post´powania).
• Art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza si´ wykonawców, którzy nie z∏o˝yli oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu lub dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie tych warunków lub z∏o˝one dokumenty zawierajà b∏´dy, z zastrze˝eniem art. 26 ust. 3 Pzp.
• Art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp
Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp z post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza si´ wykonawców, którzy nie wnieÊli wadium, w tym równie˝ na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà, lub nie zgodzili si´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà.

4.4. Tryby udzielania zamówieƒ publicznych oraz przepisy
szczególne
Wykonawca mo˝e ubiegaç si´ o udzielenie zamówienia publicznego w oÊmiu trybach, tj. przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym, negocjacjach z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnym, negocjacjach bez og∏oszenia, zamówieniu z wolnej r´ki, zapytaniu o cen´ oraz licytacji elektronicznej. Przepisy dotyczàce trybów
udzielania zamówieƒ publicznych zawarte sà w Dziale II w rozdziale 3. „Tryby udzielania zamówieƒ”. Dodatkowo Pzp przewiduje równie˝ inne sposoby zaspokojenia
zapotrzebowania zamawiajàcego. Warto zwróciç uwag´ na post´powania majàce na
celu zawarcie umowy ramowej czy ustanowienie dynamicznego systemu zakupów,
a tak˝e na konkurs oraz post´powania majàce na celu udzielenie koncesji. Przepisy
dotyczàce tych instytucji zawarte sà w Dziale III „Przepisy szczególne”.
Wspólnà cechà zarówno trybów udzielania zamówieƒ publicznych, jak i regulacji zawartych w przepisach szczególnych jest to, i˝ choç sà ró˝nymi procedurami, to jednak wszystkie zmierzajà do zaspokojenia zapotrzebowania zamawiajàcego na dane dobro.
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4.4.1. Tryby udzielania zamówieƒ publicznych
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne og∏oszenie o zamówieniu oferty mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy.
W trybie przetargu nieograniczonego zamawiajàcy mo˝e nabywaç wszystkie
rodzaje zamówieƒ publicznych, tj. us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, bez
ograniczenia ich wartoÊci oraz bez koniecznoÊci wystàpienia przes∏anek warunkujàcych skorzystanie z tego trybu.
Przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi
na publiczne og∏oszenie o zamówieniu, wykonawcy sk∏adajà wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu, a oferty mogà sk∏adaç wykonawcy zaproszeni do
sk∏adania ofert.
W trybie przetargu ograniczonego zamawiajàcy mo˝e nabywaç wszystkie rodzaje zamówieƒ publicznych, tj. us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, bez ograniczenia ich wartoÊci oraz bez koniecznoÊci wystàpienia przes∏anek warunkujàcych skorzystanie z tego trybu.
Negocjacje z og∏oszeniem
Negocjacje z og∏oszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy zaprasza wykonawców
dopuszczonych do udzia∏u w post´powaniu do sk∏adania ofert wst´pnych
niezawierajàcych ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a nast´pnie zaprasza ich do
sk∏adania ofert.
W trybie negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy mo˝e nabywaç wszystkie rodzaje zamówieƒ publicznych, tj. us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, bez ograniczenia ich wartoÊci.
Dialog konkurencyjny
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym
og∏oszeniu o zamówieniu zamawiajàcy prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a nast´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert.
W trybie dialogu konkurencyjnego zamawiajàcy mo˝e nabywaç wszystkie
rodzaje zamówieƒ publicznych, tj. us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, bez
ograniczenia ich wartoÊci.
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Negocjacje bez og∏oszenia
Negocjacje bez og∏oszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi
przez siebie wykonawcami, a nast´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert.
W trybie negocjacji bez og∏oszenia zamawiajàcy mo˝e nabywaç wszystkie rodzaje zamówieƒ publicznych, tj. us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, bez ograniczenia ich wartoÊci.
Zamówienie z wolnej r´ki
Zamówienie z wolnej r´ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcà.
W trybie zamówienia z wolnej r´ki zamawiajàcy mo˝e nabywaç wszystkie rodzaje zamówieƒ publicznych, tj. us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, bez ograniczenia ich wartoÊci.
Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wybranego przez siebie wykonawc´. Wraz
z zaproszeniem wykonawca otrzymuje informacje niezb´dne do przeprowadzenia
post´powania, w tym istotne postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zapytanie o cen´
Zapytanie o cen´ to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy kieruje pytanie o cen´ do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do sk∏adania ofert.
W trybie zapytania o cen´ zamawiajàcy mo˝e nabywaç wy∏àcznie dostawy oraz
us∏ugi powszechnie dost´pne o ustalonych standardach jakoÊciowych, a wartoÊç
zamówienia publicznego jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
Licytacja elektroniczna
Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocà
formularza umieszczonego na stronie internetowej, umo˝liwiajàcego wprowadzenie niezb´dnych danych w trybie bezpoÊredniego po∏àczenia z tà stronà, wykonawcy sk∏adajà kolejne korzystniejsze oferty (postàpienia), podlegajàce automatycznej klasyfikacji.
W trybie licytacji elektronicznej zamawiajàcy mo˝e nabywaç wy∏àcznie dostawy oraz us∏ugi powszechnie dost´pne o ustalonych standardach jakoÊciowych,
a wartoÊç zamówienia publicznego jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
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4.4.2. Przepisy szczególne
Umowy ramowe
Umowa ramowa to umowa zawarta mi´dzy zamawiajàcym a jednym lub wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczàcych zamówieƒ publicznych, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie, w szczególnoÊci
cen i, je˝eli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych iloÊci.
Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà po przeprowadzeniu post´powania, stosujàc odpowiednio przepisy dotyczàce udzielania zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji
z og∏oszeniem.
Dynamiczny system zakupów
Dynamiczny system zakupów to ograniczony w czasie elektroniczny proces
udzielania zamówieƒ publicznych, których przedmiotem sà dostawy powszechnie dost´pne nabywane na podstawie umowy sprzeda˝y lub us∏ugi powszechnie
dost´pne.
Zamawiajàcy mo˝e ustanowiç dynamiczny system zakupów oraz udzielaç
zamówieƒ publicznych obj´tych tym systemem, stosujàc odpowiednio przepisy
dotyczàce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
Konkurs
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne og∏oszenie zamawiajàcy przyrzeka nagrod´ za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sàd konkursowy pracy konkursowej, w szczególnoÊci z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.
Nagrodami w konkursie mogà byç:
1) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa,
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia co najmniej
dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej
pracy konkursowej.
W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest
szczegó∏owe opracowanie pracy konkursowej.
Koncesja na roboty budowlane
Koncesja na roboty budowlane to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym ˝e wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zap∏atà.
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Koncesji na roboty budowlane udziela si´, stosujàc odpowiednio przepisy dotyczàce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego albo negocjacji z og∏oszeniem.

4.4.3. Zamówienia sektorowe
Zamówienia sektorowe
Zamówienia sektorowe to zamówienia udzielane przez zamawiajàcych,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp, i ich zwiàzki oraz zamawiajàcych,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, je˝eli zamówienie jest udzielane
w celu wykonywania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 132
Pzp (chodzi o sektor wydobywczy, gospodarki wodnej, energetyczny, transportu, pocztowy).
Pzp ustanawia szczególny re˝im udzielania zamówieƒ sektorowych charakteryzujàcy si´ pewnà elastycznoÊcià w stosunku do wy˝ej omawianych tzw. zamówieƒ klasycznych.

4.5. Wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
oraz oferta
Wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
• Etap I
Wykonawca sk∏ada wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
w trzech trybach, tj.:
1) w przetargu ograniczonym,
2) w negocjacjach z og∏oszeniem,
3) w dialogu konkurencyjnym.
Wspomniane tryby charakteryzujà si´ tym, i˝ w pierwszym rz´dzie zamawiajàcy dokonuje weryfikacji wykonawców w zakresie spe∏niania przez nich warunków udzia∏u w post´powaniu, a w kolejnych etapach zaprasza do:
1) w przetargu ograniczonym – sk∏adania ofert,
2) w negocjacjach z og∏oszeniem – do sk∏adania ofert wst´pnych, a nast´pnie
do negocjacji wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty wst´pne i, wreszcie, do
sk∏adania ofert wykonawców, z którymi zamawiajàcy prowadzi∏ negocjacje,
3) w dialogu konkurencyjnym – do dialogu, a nast´pnie do sk∏adania ofert.
Uwaga: wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu,
a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków, równie˝ te dokumenty. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e
˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy – patrz pkt 3.2. oraz 7.1.
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Uwaga: sk∏adajàc wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, nale˝y
w szczególnoÊci pami´taç o z∏o˝eniu wszystkich wymaganych przez zamawiajàcego dokumentów, w formie wskazanej w og∏oszeniu. Sk∏adajàc dokumenty
potwierdzajàce spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu w zakresie wymaganego doÊwiadczenia, nale˝y pami´taç, aby wykazaç posiadane doÊwiadczenie w zakresie zbli˝onym do przedmiotu zamówienia, pami´tajàc o wykazaniu tego doÊwiadczenia w mo˝liwe najwy˝szym stopniu.
Uwaga: podmioty wspólnie ubiegajàce si´ udzielenie zamówienia powinny
zwróciç szczególnà uwag´ na to, jak zosta∏ okreÊlony przez zamawiajàcego
sposób spe∏niania przez nich warunków udzia∏u w post´powaniu.
Pami´taj: nie wszystkie warunki mo˝liwe sà do spe∏nienia ∏àcznie, spe∏nienie
niektórych, np. art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, wymagane jest od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia publicznego.
• Etap II
Zamawiajàcy zaprasza odpowiednio do sk∏adania ofert, ofert wst´pnych oraz
dialogu, wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu,
w liczbie okreÊlonej w og∏oszeniu, zapewniajàcej konkurencj´:
1) w przetargu ograniczonym – nie mniejszej ni˝ 5 i nie wi´kszej ni˝ 20,
2) w negocjacjach z og∏oszeniem – nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia publicznego na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 10 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7,
3) w dialogu konkurencyjnym – nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia publicznego na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi –
10 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7.
Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu,
jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza odpowiednio do
sk∏adania ofert, sk∏adania ofert wst´pnych lub dialogu wszystkich wykonawców
spe∏niajàcych te warunki, natomiast je˝eli jest wi´ksza – zamawiajàcy zaprasza
wykonawców, którzy otrzymali najwy˝sze oceny spe∏niania tych warunków.
W tym ostatnim przypadku zamawiajàcy tworzy swego rodzaju list´ rankingowà sk∏adajàcà si´ z wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, u∏o˝onà w ten sposób, ˝e otwiera jà wykonawca spe∏niajàcy warunki
w „najwi´kszym stopniu”.
Informacja na temat opisu warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków zamieszczana jest ju˝ w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym.

Oferta
Pzp nie zawiera legalnej definicji poj´cia oferty. Wyró˝nia si´ dwie koncepcje
– wed∏ug pierwszej oferta jest poj´ciem z zakresu prawa cywilnego – zgodnie
z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oÊwiadczenie drugiej stronie woli zawarcia
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umowy stanowi ofert´, je˝eli okreÊla istotne postanowienia tej umowy, wed∏ug
drugiej koncepcji oferta jest zbiorem dokumentów sk∏adanych przez wykonawc´
w post´powaniu o zamówienie publiczne.
Pzp zawiera definicj´ oferty cz´Êciowej, przez którà nale˝y rozumieç ofert´
przewidujàcà, zgodnie z treÊcià SIWZ, wykonanie cz´Êci zamówienia publicznego, oraz definicj´ oferty wariantowej, tj. oferty przewidujàcej, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w SIWZ, odmienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób
wykonania zamówienia publicznego.
Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty cz´Êciowej, je˝eli
przedmiot zamówienia publicznego jest podzielny.
Uwaga: wykonawca mo˝e z∏o˝yç oferty cz´Êciowe na jednà lub wi´cej cz´Êci
zamówienia publicznego, chyba ˝e zamawiajàcy okreÊli maksymalnà liczb´ cz´Êci,
na które oferty cz´Êciowe mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca.
Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty wariantowej, je˝eli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
Pami´taj: przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert mo˝esz zmieniç lub wycofaç ofert´.
Uwaga: sk∏adajàc ofert´, nale˝y w szczególnoÊci pami´taç o z∏o˝eniu wszystkich wymaganych przez zamawiajàcego dokumentów, w formie przez niego wskazanej.
Z zawartoÊcià ofert nie mo˝na zapoznaç si´ przed up∏ywem terminu otwarcia
ofert. Otwarcie ofert jest jawne i nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do
ich sk∏adania, z tym ˝e dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert, jest dniem
ich otwarcia.
Pami´taj: zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wyjaÊnieƒ dotyczàcych
treÊci z∏o˝onych ofert. Zamawiajàcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco
niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca si´ w formie pisemnej
do wykonawcy o udzielenie w okreÊlonym terminie wyjaÊnieƒ dotyczàcych elementów oferty majàcych wp∏yw na wysokoÊç ceny.
Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1) jest niezgodna z ustawà,
2) jej treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ,
3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) zosta∏a z∏o˝ona przez wykonawc´ wykluczonego z udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do sk∏adania ofert,
6) zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na poprawiç na
podstawie art. 88 Pzp, lub b∏´dy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie
zgodzi∏ si´ na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.
Uwaga: na czynnoÊç odrzucenia oferty mo˝esz wnieÊç protest w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu oferty.
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Zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà na podstawie kryteriów oceny
ofert okreÊlonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert sà cena albo cena i inne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia, w szczególnoÊci jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii
w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Uwaga: na czynnoÊç wyboru oferty najkorzystniejszej mo˝esz wnieÊç protest
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wyborze.

4.6. Ârodki ochrony prawnej
Post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter post´powania
cywilnoprawnego. Zamawiajàcy wszczynajàc post´powanie, czyni to wy∏àcznie
w celu zaspokojenia swojego zapotrzebowania na dane dobro, tj. zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacji przez wykonawc´. Zamawiajàcy
wszczynajàc post´powanie, jest obowiàzany do jego przeprowadzenia w sposób zapewniajàcy równe traktowanie wszystkich wykonawców. Z kolei wykonawcy przyst´pujàc do post´powania, sà obowiàzani do zachowania zgodnie z regu∏ami okreÊlonymi przez Pzp. W ten sposób uczestnicy post´powania, jego organizator – zamawiajàcy oraz wykonawcy, znajàc regu∏y i stosujàc si´ do nich, zachowujà równowag´,
która umo˝liwia wybór najlepszego z nich. Po stronie zamawiajàcego, jako gospodarza post´powania, nie brak jednak instrumentów, które mogà sprzyjaç zachwianiu
wspomnianej równowagi. Gdyby tak si´ sta∏o, jej przywrócenie zapewniç majà okreÊlone w Pzp Êrodki ochrony prawnej, tj. protest, odwo∏anie i skarga.
Ârodki ochrony prawnej przys∏ugujà wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak˝e innym osobom, je˝eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów Pzp.
Przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów Pzp, Êrodki ochrony prawnej przys∏ugujà równie˝ organizacjom zrzeszajàcym wykonawców, wpisanym na list´ organizacji uprawnionych
do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej prowadzonà przez Prezesa UZP.
Uwaga: Êrodki ochrony prawnej nie przys∏ugujà wobec rozstrzygni´cia sàdu
konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych
prac konkursowych, a w post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci 60 000 euro,
nie przys∏ugujà Êrodki ochrony prawnej w postaci odwo∏ania i skargi.
Ârodek ochrony prawnej w postaci skargi przys∏uguje równie˝ zamawiajàcemu.

Protest
Protest wnosi si´ do zamawiajàcego. Protest przys∏uguje:
1) wobec treÊci og∏oszenia o zamówieniu publicznym,
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2) wobec czynnoÊci podj´tych przez zamawiajàcego w toku post´powania oraz
3) w przypadku zaniechania przez zamawiajàcego czynnoÊci, do której jest obowiàzany na podstawie Pzp.
Uwaga: protest wnosi si´, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà, z tym ˝e zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Je˝eli protest zosta∏ wniesiony faksem lub drogà elektronicznà, zamawiajàcy,
na ˝àdanie protestujàcego, jest obowiàzany potwierdziç fakt jego otrzymania.
Pami´taj: ˝àdaj potwierdzenia z∏o˝enia protestu.
Sk∏adajàc protest, dopilnuj aby by∏ on podpisany przez osob´ uprawnionà do
wnoszenia protestów w imieniu wykonawcy.
Pami´taj: protest powinien wskazywaç oprotestowanà czynnoÊç lub zaniechanie zamawiajàcego, a tak˝e zawieraç ˝àdanie, zwi´z∏e przytoczenie zarzutów oraz
okolicznoÊci faktycznych i prawnych uzasadniajàcych wniesienie protestu.
CzynnoÊciami zamawiajàcego najcz´Êciej b´dàcymi przedmiotem protestu sà:
a) og∏oszenie o zamówieniu publicznym, b) SIWZ, c) wykluczenie wykonawcy
z post´powania, d) odrzucenie oferty, e) wybór oferty najkorzystniejszej, f) uniewa˝nienie post´powania.
Przyk∏adem zaniechania zamawiajàcego mo˝e byç: a) niewyjaÊnienie treÊci
SIWZ w odpowiedzi na pytania wykonawców, b) nieudost´pnienie protoko∏u
z post´powania w odpowiedzi na wniosek wykonawcy.
Protest wnosi si´ w terminie siedmiu dni od dnia, w którym powzi´to lub mo˝na
by∏o powziàç wiadomoÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ jego wniesienia.
Uwaga: protest dotyczàcy treÊci og∏oszenia, a je˝eli post´powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak˝e dotyczàcy SIWZ, wnosi si´ w terminie:
1) 7 dni od dnia publikacji og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych lub
zamieszczenia siwz na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP – je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
2) 14 dni od dnia publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – je˝eli wartoÊç zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty okreÊlone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Je˝eli post´powanie jest prowadzone w trybie innym ni˝ przetarg nieograniczony, protest dotyczàcy postanowieƒ SIWZ wnosi si´ w terminie siedmiu dni od
dnia dor´czenia SIWZ, jednak nie póêniej ni˝:
1) trzy dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert – je˝eli wartoÊç zamówienia
jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
2) szeÊç dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert – je˝eli wartoÊç zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Pami´taj: w odpowiedzi na wezwanie zamawiajàcego mo˝esz przystàpiç do
protestu wniesionego przez inny podmiot.
Przyst´pujàc do protestu, musisz wskazaç swój interes prawny w przystàpieniu
oraz okreÊliç swoje ˝àdanie w zakresie zarzutów zawartych w proteÊcie. Zg∏oszenie przystàpienia do protestu nale˝y wnieÊç do zamawiajàcego, przekazujàc jednoczeÊnie kopi´ zg∏oszenia wykonawcy, który wniós∏ protest.
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Uwaga: masz bardzo krótki termin na zg∏oszenie przystàpienia do protestu –
trzy dni od dnia otrzymania wezwania od zamawiajàcego, a w przypadku protestu
dotyczàcego treÊci og∏oszenia oraz SIWZ, w przetargu nieograniczonym – do
up∏ywu terminów na z∏o˝enie protestu.
W przypadku uwzgl´dnienia protestu zamawiajàcy powtarza oprotestowanà
czynnoÊç lub dokonuje czynnoÊci bezprawnie zaniechanej.

Odwo∏anie
Od rozstrzygni´cia protestu przys∏uguje odwo∏anie.
Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa UZP w terminie pi´ciu dni od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu do rozstrzygni´cia protestu, jednoczeÊnie przekazujàc jego kopi´ zamawiajàcemu.
Odwo∏anie nale˝y z∏o˝yç w Biurze Podawczym UZP.
˚àdaj potwierdzenia z∏o˝enia odwo∏ania.
Pami´taj: nadanie odwo∏ania w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP.
Sk∏adajàc odwo∏anie, pami´taj, aby by∏o ono podpisane przez osob´ uprawnionà do wnoszenia odwo∏aƒ w imieniu wykonawcy, co najlepiej potwierdziç,
za∏àczajàc do protestu pe∏nomocnictwo.
Odwo∏anie powinno zawieraç:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu odwo∏ujàcego si´;
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawiajàcego;
3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia publicznego,
4) wskazanie strony internetowej, na której zosta∏a udost´pniona SIWZ, je˝eli
zamawiajàcy udost´pnia jà na tej stronie;
5) dat´ wniesienia protestu;
6) zwi´z∏e przedstawienie zarzutów;
7) wniosek co do rozstrzygni´cia odwo∏ania;
8) uzasadnienie faktyczne i prawne odwo∏ania;
9) podpis odwo∏ujàcego si´ lub jego przedstawiciela albo pe∏nomocnika;
10) za∏àczniki – kopi´ protestu, kopi´ rozstrzygni´cia protestu, je˝eli protest zosta∏ rozpatrzony, dowód uiszczenia wpisu od odwo∏ania w wymaganej wysokoÊci, a tak˝e ewentualne pe∏nomocnictwo.
Pami´taj: wpis uiszcza si´ najpóêniej w dniu wniesienia odwo∏ania na rachunek
bankowy UZP. Numer rachunku znajduje si´ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.
Pami´taj: mo˝esz przystàpiç do post´powania odwo∏awczego wniesionego
przez inny podmiot.
Przyst´pujàc do post´powania odwo∏awczego, musisz wskazaç swój interes
prawny w przystàpieniu oraz stron´, do której przyst´pujesz. Zg∏oszenie przystàpienia dor´cza si´ Prezesowi UZP, kopie przystàpienia przekazuje si´ zamawiajàcemu oraz wykonawcy wnoszàcemu odwo∏anie.
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Uwaga: post´powanie odwo∏awcze toczy si´ wg przepisów Pzp oraz przepisów
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu post´powania
przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ.
Pami´taj: mo˝esz ustanowiç pe∏nomocnika do reprezentowania w post´powaniu odwo∏awczym. Ârednie wynagrodzenie pe∏nomocnika z tego tytu∏u waha si´ od
2000 do 4000 PLN. Przed zamkni´ciem rozprawy przed zespo∏em arbitrów, na podstawie rachunków przed∏o˝onych do akt sprawy, mo˝esz z∏o˝yç wniosek o zwrot
kosztów post´powania, w tym kwoty wpisu, kosztów zwiàzanych z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub posiedzenia zespo∏u arbitrów, kosztów pomocy prawnej,
w tym wynagrodzenia pe∏nomocnika, jednak nie wy˝szych ni˝ 3600 PLN.
Patrz: rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokoÊci oraz
szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad
rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym.
Zespó∏ arbitrów oddala lub uwzgl´dnia odwo∏anie. Uwzgl´dniajàc odwo∏anie,
zespó∏ arbitrów mo˝e nakazaç dokonanie lub powtórzenie czynnoÊci zamawiajàcego albo jà uniewa˝niç.
Zespó∏ arbitrów nie mo˝e orzekaç co do zarzutów, które nie by∏y zawarte
w proteÊcie. OkolicznoÊci skutkujàce uniewa˝nieniem post´powania o udzielenie
zamówienia zespó∏ arbitrów bierze pod uwag´ z urz´du.

Skarga
Na wyrok oraz postanowienia zespo∏u arbitrów koƒczàce post´powanie odwo∏awcze przys∏uguje skarga do sàdu.
Skarg´ wnosi si´ do sàdu okr´gowego w∏aÊciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajàcego.
Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem Prezesa UZP w terminie siedmiu dni od dnia dor´czenia orzeczenia zespo∏u arbitrów, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Skarga powinna czyniç zadoÊç wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawieraç:
1) oznaczenie zaskar˝onego orzeczenia,
2) przytoczenie zarzutów i ich zwi´z∏e uzasadnienie,
3) wskazanie dowodów,
4) wniosek o zmian´ orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
Uwaga: w post´powaniu toczàcym si´ wskutek wniesienia skargi stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji, je˝eli przepisy
Pzp nie stanowià inaczej.
Pami´taj: mo˝esz ustanowiç pe∏nomocnika do reprezentowania w post´powaniu skargowym. Ârednie wynagrodzenie pe∏nomocnika z tego tytu∏u waha si´ od
3000 do 4000 PLN.
Sàd oddala skarg´, je˝eli jest ona bezzasadna. W razie uwzgl´dnienia skargi
sàd zmienia zaskar˝one orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy. Je˝eli odwo∏anie
zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia post´powania, sàd
uchyla wyrok oraz odrzuca odwo∏anie lub umarza post´powanie.
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4.7. Wybrane zagadnienia dotyczàce dost´pu do zamówieƒ
publicznych dla wykonawców majàcych siedzib´ lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4.7.1. Dokumenty i oÊwiadczenia
Je˝eli wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporzàdzeniu
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogà byç sk∏adane, w § 1 ust. 1:
1) pkt 2, 3 i 5 – sk∏ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajàce odpowiednio, ˝e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op∏at, sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne albo ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci
wykonania decyzji w∏aÊciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si´ o zamówienie;
2) pkt 4 – sk∏ada zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu sàdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczà,
w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny byç wystawione nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk∏adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien byç
wystawiony nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk∏adania ofert.
Je˝eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si´ dokumentów, o których mowa
w ust. 1, zast´puje si´ je dokumentem zawierajàcym oÊwiadczenie z∏o˝one przed
notariuszem, w∏aÊciwym organem sàdowym, administracyjnym albo organem
samorzàdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania.

4.7.2. Wybór oferty w zamówieniach sektorowych – towary z UE
Uwaga: w zamówieniach sektorowych zamawiajàcy mo˝e, w przypadku zamówienia publicznego na dostawy, odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towarów pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich UE lub paƒstw, z którymi Wspólnota Europejska zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców, nie przekracza
50%, je˝eli przewidzia∏ to w SIWZ.
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