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1 WST¢P
1.1 WPROWADZENIE
W paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej wydatki na zamówienia publiczne (wydatki administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz instytucji publicznych na zakupy towarów,
us∏ug i robót budowlanych) wynoszà rocznie ponad 720 miliardów EURO, co stanowi ok.
11,5% PKB ca∏ej Unii, czyli równowartoÊç sumy produktu krajowego Belgii, Danii i Hisz1
panii, albo inaczej – 2.000 EURO rocznie na jednego obywatela Unii .
Od prawie trzydziestu lat Wspólnoty Europejskie podejmujà dzia∏ania zmierzajàce do
stworzenia jednolitych, wspólnych dla wszystkich krajów cz∏onkowskich, ram prawnych
regulujàcych zasady udzielania zamówieƒ publicznych.
2

Celami nadrz´dnymi polityki Unii w zakresie zamówieƒ publicznych sà :
• zapewnienie trwa∏ego i d∏ugoterminowego wzrostu gospodarczego,
• tworzenie nowych miejsc pracy,
• rozwój konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw,
• zagwarantowanie racjonalnego i oszcz´dnego wydatkowania Êrodków publicznych,
• zapewnienie wysokiej jakoÊci us∏ug publicznych,
• zmniejszenie ryzyka nadu˝yç i korupcji w administracji.
Szczegó∏owe regulacje dotyczàce zamówieƒ publicznych, zw∏aszcza wprowadzone w latach dziewi´çdziesiàtych, majà zagwarantowaç:
• przejrzystoÊç i jawnoÊç procedur udzielania zamówieƒ,
• otwarty, publiczny i równy dost´p do zamówieƒ,
• rzeczywistà konkurencj´ w ubieganiu si´ o zamówienia, zapewniajàcà wybór najkorzystniejszych ofert,
• mo˝liwoÊç kontroli prawid∏owoÊci dzia∏aƒ osób i instytucji udzielajàcych zamówieƒ,
• nieskr´powany dost´p do zamówieƒ dla przedsi´biorców z innych paƒstw cz∏onkowskich.
Dla realizacji strategicznego celu Polski – uzyskania cz∏onkostwa w Unii Europejskiej –
niezb´dne jest, mi´dzy innymi, zharmonizowanie polskiego prawa z prawem unijnym,
w tym pe∏ne dostosowanie polskich przepisów dotyczàcych udzielania zamówieƒ publicznych do odpowiednich regulacji Unii Europejskiej. Oczywista jest zatem koniecznoÊç
szczegó∏owego poznania odpowiednich rozwiàzaƒ unijnych i ich wdro˝enia do ustawodawstwa polskiego.
1.2 HISTORIA DYREKTYW REGULUJÑCYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.2.1 Traktat Rzymski a zamówienia publiczne
Pierwotne regulacje Unii Europejskiej nie zawierajà postanowieƒ odnoszàcych si´ wprost
do problematyki zamówieƒ publicznych. Uk∏ad ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´
1

dane za 1994 r., cyt. wg Komisja Europejska, „The Single Market Review. Dismantling of Barriers – Public Procurement”, Kogan Page. Earthscan, 1997, s. 111
2
Komisja Europejska, „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, wyd.
Urzàd Zamówieƒ Publicznych, 1998, s. 3 i 14
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Gospodarczà, podpisany w Rzymie 25 marca 1957 r. (Traktat Rzymski) nie reguluje odr´bnie trybu zakupów dokonywanych przez rzàdy, samorzàd i instytucje publiczne paƒstw
cz∏onkowskich3.
Traktat Rzymski ustanawia jednak fundamentalne zasady, które znalaz∏y bezpoÊrednie
i poÊrednie zastosowanie w tej dziedzinie, a póêniej sta∏y si´ podstawà rozwoju szczegó∏owego prawodawstwa, orzecznictwa i polityki w zakresie zamówieƒ publicznych.
Do najwa˝niejszych zasad traktatowych w tym aspekcie nale˝à:
• zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na narodowoÊç (art. 12 (6)4) – fundamentalny dla Traktatu Rzymskiego przepis, nakazujàcy jednakowe traktowanie bez wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà i zabraniajàcy wprowadzania wszelkiej dyskryminacji (nierównego,
gorszego traktowania obywateli i podmiotów gospodarczych, pochodzàcych z innych
paƒstw, wzgl´dem obywateli i firm w∏asnych) w obr´bie obowiàzywania Traktatu; zasada ta zabrania równie˝ dyskryminacji poÊredniej (ukrytej), tzn. wprowadzania warunków, które formalnie nie sà dyskryminujàce, lecz stosujàc inne kryteria faktycznie ró˝nicujà obywateli w∏asnych i obcych (np. miejsce zamieszkania); Trybuna∏ SprawiedliwoÊci wyk∏ada zakaz dyskryminacji pozytywnie, jako szczególne uj´cie zasady równoÊci,
zgodnie z którà te same sytuacje muszà byç traktowane jednakowo, chyba ˝e odmienne
traktowanie by∏oby obiektywnie usprawiedliwione;
trzy dalsze omawiane przepisy uszczegó∏owiajà t´ zasad´ podstawowà:
• zasada swobody przep∏ywu towarów (art. 28 (30)) zabraniajàca wprowadzania pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi iloÊciowych ograniczeƒ importu i „wszelkich innych Êrodków
majàcych ten sam skutek”; zgodnie z orzeczeniem Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 11
lipca 1974 r. w sprawie C-8/74 (Dasonville) owymi „innymi Êrodkami” mogà byç „wszelkie ustanowione przez paƒstwa cz∏onkowskie zasady handlu, które mog∏yby przeszkodziç,
wprost lub nie wprost, aktualnie lub potencjalnie, handlowi wewnàtrz Wspólnoty”5; Êrodkami tymi mogà byç zarówno przepisy ustaw i aktów prawnych ni˝szego rz´du, praktyki administracyjne (w tym standardy i zwyczajowo przyj´te procedury) jak i zalecenia
organów w∏adzy, formalnie niewià˝àce, lecz sk∏aniajàce do okreÊlonego post´powania6;
w szczególnoÊci zakazane jest stosowanie Êrodków, które:
• nak∏adajà szczególne warunki importu lub handlu towarami importowanymi, inne ni˝
dla produktów krajowych, powodujàc niemo˝liwoÊç importu, jego utrudnienie lub
zwi´kszenie kosztów,
• nak∏adajà odmienne warunki traktowania towarów importowanych ni˝ krajowych,
• faworyzujà produkty krajowe lub przyznajà im preferencyjne traktowanie (z wyjàtkiem pomocy paƒstwa),
• mimo, i˝ stosowane jednakowo wobec produktów krajowych i importowanych, majà
faktycznie efekt restrykcyjny wobec importu7;
Art. 28 (30) zabrania stosowania (pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi Wspólnoty) jakichkolwiek ograniczeƒ i dyskryminacji ze wzgl´du na kraj pochodzenia produktów, lub pre3

Nie liczàc marginalnego art. 183 (132) ust. 4 dotyczàcego stosunków pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi a ich terytoriami zamorskimi.
4
dnia 1 maja 1999 r. wszed∏ w ˝ycie Traktat Amsterdamski nowelizujàcy Traktat Rzymski i zmieniajàcy numeracj´ jego artyku∏ów, w zwiàzku z tym przy odwo∏aniach do Traktatu Rzymskiego najpierw podaje si´ numer artyku∏u ustalony Traktatem Amsterdamskim, a nast´pnie w nawiasie numer poprzednio obowiàzujàcy.
5
Orzeczenie z dnia 11 lipca 1974 r. w sprawie C-8/74 (Dasonville) p. 5
6
patrz dyrektywa Komisji 70/50/EEC z 22 grudnia 1969 r. w sprawie zakazu Êrodków, które majà ten sam skutek co
ograniczenia iloÊciowe importu
7
Komisja Europejska „Guide to the Community Rules on Open Government Procurement” (Official Journal C 324 z 31
grudnia 1987 r.) Anex III
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ferowania produktów krajowych wzgl´dem produktów zagranicznych – równie˝ w zamówieniach publicznych;
• zaasada swobody Êwiadczenia (przep∏ywu) us∏ug – (art. 49 (59)) zabrania paƒstwom
cz∏onkowskim wprowadzania nowych i wymaga zniesienia istniejàcych ograniczeƒ
w Êwiadczeniu us∏ug wewnàtrz Wspólnoty przez jej obywateli i podmioty gospodarcze;
wymiar sprawiedliwoÊci interpretuje postanowienia dotyczàce swobodnego przep∏ywu
towarów oraz us∏ug w sposób równoleg∏y;
• zasada swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej (art. 43 (52)) zak∏ada wolny dost´p do rozpoczynania i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz zak∏adania i prowadzenia przedsi´biorstw na terenie ca∏ej Wspólnoty.
Ponadto znaczenie dla problematyki zamówieƒ publicznych majà równie˝ nast´pujàce
postanowienia Traktatu Rzymskiego:
• zasada ochrony konkurencji (art. 81 (85)) zabrania wszelkich porozumieƒ mi´dzy przedsi´biorstwami, wszelkich decyzji zrzeszeƒ przedsi´biorstw oraz wszelkich uzgodnionych
praktyk, które mogà wp∏ywaç na handel mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi, a których
celem lub rezultatem by∏oby wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji
w obr´bie wolnego rynku; zgodnie z art. 3 (3) pkt. g) Traktatu system ochrony niezniekszta∏conej konkurencji nale˝y do istotnych Êrodków, których zadaniem jest utworzenie
wspólnego rynku. Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich konsekwentnie podkreÊla
zasadnicze ukierunkowanie rynku wewn´trznego na gospodark´ rynkowà, sterowanie
strumieniem dóbr, us∏ug, osób i kapita∏u podlega w zwiàzku z tym na obszarze Wspólnoty przede wszystkim zasadzie konkurencji, a nie urz´dowej ingerencji organów
Wspólnoty lub paƒstw cz∏onkowskich8.
• zakaz wykorzystywania dominujàcej pozycji na rynku (art. 82 (86))
• zakaz pomocy paƒstwa dla przedsi´biorstw, jako mogàcej zak∏óciç wolnà konkurencj´,
z wyjàtkiem ÊciÊle okreÊlonych sytuacji (art. 87 (92)),
• wy∏àczenie spod wspólnych zasad konkurencji produkcji i sprz´tu wojskowego o przeznaczeniu ÊciÊle militarnym (art. 296 (223) ust. 1 pkt. b)).
Orzekajàc w sprawach z zakresu zamówieƒ publicznych Trybuna∏ SprawiedliwoÊci wielokrotnie wprost i bezpoÊrednio stosowa∏ odpowiednie przepisy Traktatu Rzymskiego:
• w sprawie C-45/87 (Dundalk) uzna∏, i˝ postawienie warunku, by materia∏y u˝yte do realizacji zamówienia posiada∏y certyfikat zgodnoÊci ze standardami kraju zamawiajàcego (Irlandii) i odrzucenie ofert proponujàcych materia∏y posiadajàce certyfikat innego
kraju cz∏onkowskiego (Hiszpanii) jest sprzeczne z art. 28 (30) Traktatu 9,
• w sprawie C-359/93 (UNIX) uzna∏ za sprzeczny z art. 28 (30) opis w specyfikacji przedmiotu zamówienia komputerowego systemu operacyjnego przez wskazanie marki
„UNIX” bez dodania s∏ów „lub równowa˝ny”10,
• w sprawie C-243/89 (Storebaelt) uzna∏ za sprzeczny z art. 28 (30), 39 (48) i 49 (59) warunek, by w wykonaniu zamówienia w mo˝liwie najwi´kszym stopniu wykorzystaç produkty, urzàdzenia i si∏´ roboczà z kraju zamawiajàcego (Danii)11,
• w sprawie C-21/88 (Du Pont)12 oraz w sprawie C-351/8813 (Laboratorio Bruneau) stwierdzi∏, ˝e sprzeczne z art. 28 (30) jest zastrze˝enie okreÊlonego udzia∏u w zamówieniu dla
8

M. A. Dauses „Prawo gospodarcze Unii Europejskiej”, C. H. Beck, 1999 r., s. 641
orzeczenie z 22 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-45/87 (Dundalk) p. 16 - 17
orzeczenie z 24 stycznia 1995 r. w sprawie C-359/93 (UNIX) p. 27
11
orzeczenie z 22 czerwca 1993 r. w sprawie C-243/89 (Storebaelt) p. 23
12
orzeczenie z 20 marca 1990 r. w sprawie C-21/88 (Du Pont) p. 13
13
orzeczenie z 11 lipca 1991 r. w sprawie C-351/88 (Laboratorio Bruneau) p. 7-8
9

10
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firm majàcych siedzib´ w danym kraju lub regionie (w po∏udniowych W∏oszech), w podobnej sprawie C-360/8914 (Komisja Europejska przeciwko Republice W∏oskiej) zarezerwowanie okreÊlonego udzia∏u w wykonaniu zamówienia dla firm, majàcych siedzib´
w rejonie wykonania zamówienia, uzna∏ za naruszenie art. 49 (59),
• w sprawie C-3/88 (Re Data Processing)15 dopuszczenie do przetargu wy∏àcznie firm,
których jedynym lub wi´kszoÊciowym udzia∏owcem jest paƒstwo w∏oskie, uzna∏ za naruszenie art. 43 (52) i 49 (59) Traktatu,
• w sprawie C-76/81 (Transporoute)16 uzna∏ za naruszenie art. 49 (59) uzale˝nienie mo˝liwoÊci udzia∏u w post´powaniu o zamówienie publiczne od posiadania przez oferenta zezwolenia na dzia∏alnoÊç w danym kraju (Luksemburgu),
• w sprawie C-113/89 (Rush Portugesa)17 za sprzeczny z art. 49 (59) i 50 (60) uzna∏ wymóg,
by pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu zamówienia posiadali zezwolenie na prac´ w danym paƒstwie (Francji) lub byli zatrudnieni za poÊrednictwem francuskiego
urz´du pracy.
Jednak, jak widaç z powy˝szego zestawienia, orzeczenia Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z zakresu zamówieƒ publicznych, odwo∏ujàce si´ wprost do Traktatu Rzymskiego, dotyczà
niektórych tylko aspektów procedury udzielania zamówieƒ. Z Traktatu wywieÊç mo˝na
tylko zakazy praktyk dyskryminacyjnych, nie mo˝na natomiast wyprowadziç pozytywnych regu∏ okreÊlajàcych zasady udzielania zamówieƒ publicznych.
1.2.2 Wczesne dyrektywy dotyczàce zamówieƒ publicznych
Komisja Europejska szybko uzna∏a, ˝e dziedzina zamówieƒ publicznych w krajach cz∏onkowskich wymaga bardziej szczegó∏owych rozwiàzaƒ prawnych i instytucjonalnych.
Wczesne (z lat szeÊçdziesiàtych) dyrektywy18 oraz zalecenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie koncentrowa∏y si´ na usuwaniu barier narodowych i preferencji krajowych
w handlu wewnàtrzwspólnotowym.
Pod koniec okresu przejÊciowego (trwa∏ do 1970 r.) Komisja Europejska stwierdzi∏a, ˝e liberalizacja i pe∏ne wdro˝enie zasad wspólnego rynku i swobody przep∏ywu towarów
i us∏ug, wymagajà uszczegó∏owienia przepisów Traktatu oraz harmonizacji krajowych
systemów prawnych w dziedzinie procedur zamówieƒ publicznych. Celem by∏o usuni´cie
wszelkich barier i przeszkód w mechanizmach, b´dàcych do tego czasu tradycyjnym narz´dziem krajowej polityki protekcjonistycznej – poprzez stworzenie nowego, pe∏nego, ca∏oÊciowego i jednolitego w skali Wspólnoty systemu udzielania zamówieƒ publicznych.
Pierwszym rodzajem zamówieƒ obj´tym szczegó∏owà regulacjà by∏y zamówienia publiczne na roboty budowlane. W dniu 26 lipca 1971 r. przyj´to dyrektyw´ 71/305/EEC koordynujàcà procedury udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane. Dyrektywa ta
wprowadzi∏a jednolity unijny system udzielania zamówieƒ, którego g∏ówne zasady i wiele szczegó∏owych rozwiàzaƒ pozosta∏y niezmienione do dzisiaj. Celem tej dyrektywy by∏o
zwi´kszenie przejrzystoÊci w procedurach udzielania zamówieƒ, zwi´kszenie efektywnej
konkurencji i wzrost udzia∏u wykonawców zagranicznych (z innych paƒstw Wspólnoty).
Dyrektywa regulowa∏a wy∏àcznie procedury udzielania zamówienia, nie odnoszàc si´ do
etapu realizacji zamówienia. Zobowiàzane do jej stosowania by∏y „organy paƒstwowe, sa14

orzeczenie z 3 czerwca 1992 r. w sprawie C-360/89 p. 11 – 15
orzeczenie z 5 grudnia 1989 r. w sprawie C-3/88 (Re Data Processing) p. 30
16
orzeczenie z 10 lutego 1982 r. w sprawie C-76/81 (Transporoute) p. 14
17
orzeczenie z 27 marca 1990 r. w sprawie C-113/89 (Rush Portuguesa) p. 12
18
dyrektywa 64/429/EEC i dyrektywa 62/427/EEC
15
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morzàdowe i instytucje prawa publicznego” przy udzielaniu zamówieƒ na roboty budowlane (ale nie przy udzielaniu koncesji na roboty budowlane) o wartoÊci powy˝ej 1.000.000
ECU (w trybie procedury otwartej lub ograniczonej). Przewidywa∏a publikacj´ og∏oszeƒ
o zamówieniach w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich, okreÊla∏a wspólne
(niedyskryminacyjne) zasady sporzàdzania specyfikacji technicznych, minimalne terminy
w post´powaniu, regu∏y uczestnictwa (wykluczania oferentów) i wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o obiektywne kryteria.
Nast´pnym etapem liberalizacji zamówieƒ publicznych w obr´bie Wspólnoty by∏o przyj´cie w dniu 21 grudnia 1976 r. dyrektywy 77/62/EEC, koordynujàcej procedury udzielania
zamówieƒ publicznych na dostawy. Jej zasady i praktycznie wszystkie instytucje by∏y
zbie˝ne z dyrektywà dotyczàcà robót budowlanych. Jak stwierdzi∏ Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, wi´kszoÊç jego orzeczeƒ odnoszàcych si´ do jednej z dyrektyw ma identyczne znaczenie dla drugiej.
Opublikowana w 1985 roku przez Komisj´ Europejskà „Bia∏a ksi´ga na temat wdra˝ania
rynku wewn´trznego” oceni∏a bardzo krytycznie stan implementacji dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych w poszczególnych krajach cz∏onkowskich.
W paƒstwach cz∏onkowskich powszechnie stosowano takie praktyki jak19:
• dzielenie zamówieƒ na cz´Êci o wartoÊciach mniejszych od progów przewidzianych w dyrektywach,
• stosowanie szczegó∏owych specyfikacji technicznych, faworyzujàcych lokalnych dostawców,
• niew∏aÊciwe (zbyt krótkie) wyznaczanie terminów sk∏adania ofert,
• stawianie specjalnych wymagaƒ technicznych i finansowych oferentom zagranicznym,
• nadu˝ywanie przepisów wy∏àczajàcych stosowanie procedur, odnoszàcych si´ do pilnej koniecznoÊci wykonania zamówienia, kontynuacji umowy i zamówieƒ sprz´tu militarnego.
Og∏oszony w 1986 r. plan stworzenia jednolitego rynku wewn´trznego Unii Europejskiej
wÊród priorytetów umieÊci∏ skuteczne wdro˝enie takich wspólnotowych regulacji zamówieƒ publicznych, które ostatecznie usun´∏yby wszelkie bariery pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi w udzielaniu zamówieƒ publicznych i umo˝liwi∏yby prawdziwà, nieskr´powanà
konkurencj´. Oszcz´dnoÊci jakie mia∏yby wyniknàç z liberalizacji zamówieƒ publicznych
wewnàtrz Unii szacowano na 22 miliardy ECU (w 1987 r).
Prace legislacyjne podj´te w celu zwi´kszenia skutecznoÊci dyrektyw doprowadzi∏y do ich
znacznych nowelizacji odpowiednio dyrektywà 88/295/EEC z 22 marca 1988 r. dotyczàcà
dostaw i dyrektywà 89/440/EEC z 18 lipca 1989 r. dotyczàcà robót budowlanych. Najwa˝niejsze wprowadzone wówczas zmiany polega∏y na:
• ujednoznacznieniu i rozszerzeniu definicji dostaw i robót budowlanych,
• zmniejszeniu zakresu wy∏àczeƒ,
• zmianie przepisów dotyczàcych warunków stosowania procedury negocjacyjnej (uznanie jej za procedur´ dopuszczalnà tylko w wyjàtkowych okolicznoÊciach),
• rozszerzeniu obowiàzków stosowania europejskich standardów technicznych,
• zwi´kszeniu minimalnego czasu sk∏adania ofert,
• wprowadzeniu obowiàzku informowania oferentów o przyczynach decyzji podejmowanych przez zamawiajàcych,
• wprowadzeniu wst´pnych og∏oszeƒ o zamiarze udzielenia zamówienia,
19

Komisja Europejska, „The Single Market Review. Dismantling of Barriers – Public Procurement”, Kogan Page. Earthscan, 1997, s. 58
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• wprowadzeniu zasady prymatu procedury otwartej (przetargu nieograniczonego) nad
procedurà ograniczonà (w odniesieniu do dostaw)20,
• podniesieniu progu 1 miliona ECU do 5 milionów ECU w przypadku robót budowlanych,
• obj´ciu dyrektywà dotyczàcà robót budowlanych równie˝ koncesji.
1.2.3 Aktualny stan prawny
18 czerwca 1992 r., w ramach dalszej liberalizacji handlu wewnàtrz Wspólnoty i wprowadzania wspólnego rynku wewn´trznego, przyj´to dyrektyw´ 92/50/EEC koordynujàcà
procedury udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi, w przewa˝ajàcej cz´Êci zbie˝nà
z dyrektywami dotyczàcymi robót budowlanych i dostaw21.
W 1993 r. dokonano konsolidacji oryginalnej dyrektywy o robotach budowlanych
71/305/EEC z nowelizujàcà jà dyrektywà 89/440/EEC, przyjmujàc 14 czerwca jednolity
tekst dyrektywy 93/37/EEC koordynujàcej procedury udzielania zamówieƒ publicznych
na roboty budowlane i analogicznie – tego samego dnia dyrektywy 77/62/EEC
i 88/295/EEC zosta∏y zastàpione jednolitym tekstem dyrektywy 93/36/EEC koordynujàcej
procedury udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy.
Te trzy dyrektywy obowiàzujà w Unii Europejskiej do dnia dzisiejszego i zosta∏y zamieszczone w niniejszym zbiorze.
13 paêdziernika 1997 roku, w zwiàzku z przystàpieniem22 Wspólnot Europejskich do Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych – Government Procurement Agreement –
GPA (przyj´tego podczas Rundy Urugwajskiej GATT), przyj´ta zosta∏a dyrektywà
97/52/EC nowelizacja trzech dyrektyw 92/50/EEC, 93/36/EEC i 93/37/EEC. Nowelizacja
ta dostosowa∏a przepisy dyrektyw do wymagaƒ GPA, zwiàzanych z otwarciem unijnego
rynku zamówieƒ publicznych wobec przedsi´biorstw z paƒstw sygnatariuszy Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych GPA (USA, Kanada, Japonia, Izrael, Korea Po∏udniowa, Hong Kong, Singapur, Norwegia i Szwajcaria).
Najwa˝niejsze zmiany dotyczà:
• wprowadzenia wyraênego przepisu, zakazujàcego dyskryminowanie poszczególnych
oferentów i nakazujàcego ich równe traktowanie23,
• obni˝enia progów dla dostaw i us∏ug i wyra˝enie progów w jednostce rozliczeniowej
SDR zamiast w walucie Unii EURO,
• skrócenia (pod pewnymi warunkami) minimalnych terminów sk∏adania ofert,
• zwi´kszenia zakresu informacji obowiàzkowo przekazywanych oferentom, których wykluczono, lub których oferty odrzucono,
• dopuszczenia sk∏adania ofert równie˝ pocztà elektronicznà e-mail.
Niektóre zmiany wykraczajà poza zakres dostosowania do GPA (np. uwzgl´dnienie poczty elektronicznej e-mail jako sposobu kontaktowania si´ oferentów z zamawiajàcymi).
20

przepis ten zosta∏ usuni´ty w 1993 r.
Jak wi´c widaç z powy˝szego, uj´cie problematyki robót budowlanych, dostaw i us∏ug w odr´bnych unijnych regulacjach zamówieƒ publicznych ma przyczyn´ historycznà a nie systemowà; obecnie zresztà Komisja Europejska zapowiada konsolidacj´ trzech dyrektyw w jeden akt normatywny – patrz „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii
Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, UZP 1998, s. 89
22
Unia Europejska podpisa∏a porozumienie o przystàpieniu do GPA w dniu 15 kwietnia 1994 r., porozumienie to wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.
23
aczkolwiek ta fundamentalna zasada ju˝ wczeÊniej uznana zosta∏a przez Trybuna∏ SprawiedliwoÊci za rdzeƒ i podwalin´ systemu zamówieƒ publicznych (orzeczenie z 22 czerwca 1993 r. w sprawie C-243/89 („Storebaelt“) p. 11 i 33)
21
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Ewolucja systemu prawnego zamówieƒ publicznych w Unii Europejskiej nie jest jeszcze
zakoƒczona. W listopadzie 1996 r. Komisja Europejska opublikowa∏a „Zielonà Ksi´g´ na
temat zamówieƒ publicznych w Unii Europejskiej” 24 podsumowujàcà dotychczasowy stan
prawny i faktyczne zjawiska ekonomiczne w tej dziedzinie. W opublikowanym pó∏tora roku póêniej podsumowaniu25 dyskusji nad „Zielonà Ksi´gà” Komisja Europejska zapowiedzia∏a wprowadzenie nast´pujàcych zmian w przepisach unijnych dotyczàcych udzielania
zamówieƒ publicznych26:
• konsolidacj´ trzech dyrektyw dotyczàcych robót budowlanych, dostaw i us∏ug w jeden
akt normatywny,
• wprowadzenie nowej procedury negocjacyjnej (konkurencyjny dialog), jako kolejnej procedury podstawowej,
• uwzgl´dnienie mo˝liwoÊci zawierania porozumieƒ ramowych,
• uwzgl´dnienie problematyki inwestycji publicznych finansowanych ze Êrodków prywatnych,
• wprowadzenie zamówieƒ elektronicznych,
• uproszczenie i ujednoznacznienie przepisów budzàcych wàtpliwoÊci interpretacyjne,
• wprowadzenie przepisów regulujàcych procedury udzielania zamówieƒ w zakresie
obronnoÊci.
Wa˝nym uzupe∏nieniem omawianych i przedstawianych tu dyrektyw, regulujàcych procedury udzielania zamówieƒ publicznych w krajach Unii Europejskiej jest dyrektywa
89/665/EEC koordynujàca procedury odwo∏awcze w zakresie zamówieƒ publicznych, dost´pna w polskim przek∏adzie, z omówieniem i wyborem odnoszàcego si´ do niej orzecznictwa Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, we wczeÊniejszej publikacji Urz´du Zamówieƒ Publicznych27.
Powy˝sze dyrektywy, koordynujàce procedury udzielania zamówieƒ na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi przez organy paƒstwowe, samorzàdowe i instytucje prawa publicznego w literaturze przedmiotu nazywane sà cz´sto „dyrektywami klasycznymi”, w odró˝nieniu od dyrektyw dotyczàcych procedur zamówieƒ udzielanych przez jednostki sektora
u˝ytecznoÊci publicznej28, tzn. dyrektywy z 14 czerwca 1993 r. 93/38/EEC koordynujàcej
procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, transportu i telekomunikacji (znowelizowanej 16 lutego 1998 r. dyrektywà 98/4/EC
w ramach akcesji do GATT) i dyrektywy odwo∏awczej w sektorze u˝ytecznoÊci publicznej
z 25 lutego 1992 r. 92/13/EEC. Niniejsze omówienie nie zajmuje si´ dyrektywami sektora
u˝ytecznoÊci publicznej, ogranicza si´ jedynie do „dyrektyw klasycznych”.
24

„Green Paper. Public Procurement in the European Union: Exploring the Way Forward” COM (96) 583, zamieszczone
w polskim przek∏adzie w publikacji Urz´du Zamówieƒ Publicznych „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, 1998 , s. 3 – 73
25
„Public Procurement in the European Union ” COM (98) 143, zamieszczone w polskim przek∏adzie w publikacji Urz´du Zamówieƒ Publicznych „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”,
1998 , s. 75 – 114
26
Urzàd Zamówieƒ Publicznych, „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, s. 83 – 89
27
Urzàd Zamówieƒ Publicznych „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Procedury odwo∏awcze w Êwietle dyrektyw”,
1998 r.
28
jednak˝e g∏ówne cele i podstawowe przepisy dyrektyw dotyczàcych u˝ytecznoÊci publicznej sà identyczne z dyrektywami „klasycznymi“; orzecznictwo Trybuna∏u SprawiedliwoÊci dotyczàce odpowiednio dyrektyw „klasycznych” odnosi si´ jednakowo do dyrektyw u˝ytecznoÊci publicznej i odwrotnie – patrz orzeczenie z 25 kwietnia 1996 r. w sprawie C-87/94 (Bus Wallons) p. 1 i 51
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W poni˝szym podsumowaniu zestawiono wszystkie kolejne dyrektywy dotyczàce zamówieƒ publicznych na dostawy, us∏ugi i roboty budowlane.
dyrektywa 71/305/EEC z 26 lipca 1971 r. (OJ L 185 z 16 sierpnia 1971 r.)
znowelizowana dyrektywà 78/669/EEC z 2 sierpnia 1978 r.
(OJ L 225 z 16 sierpnia 1978 r.)
roboty
budowlane

znowelizowana dyrektywà 89/440/EEC z 18 lipca 1989 r.
(OJ L 210 z 21 lipca 1989 r.)
zastàpiona dyrektywà 93/37/EEC z 14 czerwca 1993 r. (OJ L 199
z 9 sierpnia 1993 r.)
znowelizowana dyrektywà 97/52/EC z 13 paêdziernika 1997 r.
(OJ L 328 z 28 listopada 1997 r.)
dyrektywa 77/62/EEC z 21 grudnia 1976 r. (OJ L 013 z 15 stycznia
1977 r.)
znowelizowana dyrektywà 80/767/EEC z 22 lipca 1980 r.
(OJ L 215 z 18 sierpnia 1980 r.)

dostawy

znowelizowana dyrektywà 88/295/EEC z 22 marca 1988 r.
(OJ L 127 z 20 maja 1988 r.)
zastàpiona dyrektywà 93/36/EEC z 14 czerwca 1993 r. (OJ L 199
z 9 sierpnia 1993 r.)
znowelizowana dyrektywà 97/52/EC z 13 paêdziernika 1997 r.
(OJ L 328 z 28 listopada 1997 r.)

us∏ugi

dyrektywa 92/50/EEC z 18 czerwca 1992 r. (OJ L 209 z 24 lipca 1992 r.)
znowelizowana dyrektywà 97/52/EC z 13 paêdziernika 1997 r.
(OJ L 328 z 28 listopada 1997 r.)

1.3 MOC WIÑ˚ÑCA DYREKTYW
Dyrektywy dotyczàce zamówieƒ publicznych skierowane sà do krajów cz∏onkowskich
(art. 3729), zobowiàzujà w∏adze ustawodawcze paƒstw cz∏onkowskich do dostosowania do
ich postanowieƒ krajowych przepisów, dotyczàcych udzielania zamówieƒ publicznych.
Pe∏na inkorporacja unijnych regu∏ udzielania zamówieƒ publicznych wymaga∏a w poszczególnych krajach cz∏onkowskich pe∏nej przebudowy regulacji prawnych na poziomie
krajowym30.
Zgodnie z systemem êróde∏ prawa Unii Europejskiej (art. 249 (189) Traktatu Rzymskiego) dyrektywy nie sà êród∏em prawa bezpoÊrednio obowiàzujàcego w krajach cz∏onkowskich. Skierowane do w∏adz krajów cz∏onkowskich, sà wià˝àcym zobowiàzaniem do harO ile nie zaznaczono inaczej, przywo∏ania dotyczà dyrektywy 93/37/EEC z 14 czerwca 1993 r. dotyczàcej koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane.
30
Patrz zamieszczone dalej tabele implementacji.
29
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monizacji (w okreÊlonym czasie) krajowych przepisów z postanowieniami dyrektyw, przy
czym wybór formy i metod transpozycji celów dyrektywy do krajowego systemu prawnego pozostawiony jest w∏adzom kraju cz∏onkowskiego. Jak stwierdzi∏ w jednym ze swych
orzeczeƒ Trybuna∏ SprawiedliwoÊci: „transpozycja dyrektywy do ustawodawstwa krajowego nie wymaga koniecznie, ˝eby odpowiednie przepisy [dyrektywy] zosta∏y inkorporowane
dos∏ownie i w ca∏oÊci do przepisów krajowych; w zale˝noÊci od treÊci dyrektywy, ogólny kontekst prawny mo˝e byç ca∏kowicie wystarczajàcy dla stworzenia rzeczywistej gwarancji pe∏nej aplikacji dyrektywy w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, tak, ˝e tam gdzie celem dyrektywy jest nadanie praw jednostce, jednostka mo˝e korzystaç z pe∏ni swoich praw, i w razie potrzeby, powo∏ywaç si´ na nie przed sàdem krajowym”31. To, czy dana dyrektywa zosta∏a w∏aÊciwie inkorporowana do krajowego systemu prawnego, mo˝e byç przedmiotem badania Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.
Je˝eli dana norma dyrektywy sformu∏owana jest wyraênie i bezwarunkowo, i nie jest zale˝na od krajowych przepisów wykonawczych, wtedy mo˝e wywieraç skutek bezpoÊredni
(„direct effect”) dla podmiotów kraju cz∏onkowskiego, nawet, je˝eli po up∏ywie okresu
przewidzianego na wdro˝enie dyrektywy, nie zosta∏a ona inkorporowana do ustawodawstwa krajowego, lub zosta∏a inkorporowana niew∏aÊciwie. W tym przypadku jednostka
mo˝e, powo∏ujàc si´ bezpoÊrednio na dyrektywy, dochodziç swoich praw (przeciwko paƒstwu) przed sàdami krajowymi, a wszystkie organy administracji publicznej, w∏àczajàc
administracj´ samorzàdowà, zobowiàzane sà do respektowania bezpoÊrednio odpowiednich przepisów dyrektyw32.
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci parokrotnie odpowiada∏ na pytanie, które z przepisów dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych wywierajà skutek bezpoÊredni. W Êwietle dotychczasowego (zw∏aszcza najnowszego) orzecznictwa bezpoÊredni skutek wywierajà wszystkie wa˝niejsze postanowienia dyrektyw, dotyczàce:
• zakresu przedmiotowego i podmiotowego dyrektyw oraz procedur (cz´Êç I i II dyrektywy 92/50/EEC)33,
• wyboru procedury, zasad konkurencji, wspólnych regu∏ technicznych i wspólnych zasad
og∏oszeƒ i udzia∏u w post´powaniu, a tak˝e zasad kwalifikacji oferentów i wyboru oferty, w zakresie w jakim sà bezwarunkowe oraz dostatecznie jasne i precyzyjne (cz´Êci II
do VI dyrektywy 92/50/EEC)34,
• kryteriów sprawdzania wiedzy i zdolnoÊci technicznej oraz wiarygodnoÊci ekonomicznej
i finansowej oferenta oraz kryteriów oceny ofert (art. 20, 26 i 29 dyrektywy
71/305/EEC)35,
• procedury odrzucania ofert o nienormalnie (ra˝àco) niskiej cenie, nakazujàce zamawiajàcemu, przed odrzuceniem takiej oferty, uzyskaç od oferenta wyjaÊnienia dotyczàce
przyczyn ceny jego oferty (art. 29 ust. 5 dyrektywy 71/305/EEC)36.
Warto pami´taç o tym, ˝e nie jest celem dyrektyw pe∏na i wyczerpujàca harmonizacja ca∏oÊci krajowych przepisów dotyczàcych zamówieƒ publicznych. Majà one ograniczony
31

orzeczenie z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie C-71/92 p.23
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie C-103/88 (Constanzo) p. 30 – 31
33
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 24 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie C-76/97 (Togel) p. 44
34
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie C-258/97 p. 38 – 39
35
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-31/87 (Beentjes) p. 43 – 44
36
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie C-103/88 (Constanzo) p. 19 – 21; orzeczenie to za wprost sprzecznà z dyrektywà uzna∏o dopuszczalnà we w∏oskim systemie procedur´, która pozwala∏a automatycznie (bez dodatkowych wyjaÊnieƒ) odrzuciç oferty, których cena by∏a ni˝sza o co najmniej 10% od Êredniej ceny ofert z∏o˝onych w danym przetargu – jako oferty o ra˝àco zani˝onych cenach.
32
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cel, zmierzajà do wprowadzenia minimalnych wspólnych regu∏ udzielania zamówieƒ pu blicznych (powy˝ej okreÊlonych progów), gwarantujàcych realizacj´ fundamentalnych zasad swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i swobody przep∏ywu towarów
i us∏ug oraz równoÊci i zakazu dyskryminacji we wszystkich krajach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej. W pozosta∏ym zakresie paƒstwa cz∏onkowskie dysponujà swobodà ustanawiania krajowych procedur i regulacji udzielania zamówieƒ publicznych, oczywiÊcie pod
warunkiem ich niesprzecznoÊci z ca∏oÊcià prawa wspólnotowego37.
Owe minimalne wspólne regu∏y udzielania zamówieƒ publicznych ograniczajà si´ do38:
• okreÊlenia podmiotów i rodzajów udzielanych przez nie zamówieƒ – podlegajàcych
wspólnym regu∏om udzielania zamówieƒ publicznych,
• okreÊlenia dopuszczalnych procedur udzielania zamówieƒ publicznych,
• zasad formu∏owania specyfikacji technicznych opisu przedmiotu zamówienia (w sposób
niedyskryminacyjny, z wykorzystaniem europejskich standardów technicznych),
• zasad og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych,
• wspólnych zasad uczestnictwa (selekcji kandydatów do wykonania zamówienia) i wyboru najkorzystniejszej oferty (w oparciu o obiektywne kryteria),
• obowiàzku przekazywania okreÊlonych informacji statystycznych o zamówieniach publicznych do Komisji Europejskiej.
Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie zamówieƒ publicznych zosta∏y równie˝ przyj´te
przez szereg krajów Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA (obecnie dotyczy to Norwegii, Islandii, Liechtensteinu)39.
Przy udzielaniu zamówieƒ na us∏ugi, dostawy i roboty budowlane dyrektywy stosujà te˝
(powy˝ej progów) wszystkie instytucje europejskie, w tym Komisja Europejska, Rada Europejska, Parlament Europejski i Trybuna∏ SprawiedliwoÊci40.

2 ZAKRES OBOWIÑZYWANIA DYREKTYW
2.1 ZAKRES PODMIOTOWY
Podmiotami zobowiàzanymi do stosowania procedur udzielania zamówieƒ publicznych
zgodnie z dyrektywami sà „organy paƒstwowe, samorzàdowe, instytucje prawa publicznego
lub stowarzyszenia z∏o˝one z jednego lub wi´kszej liczby takich organów lub instytucji prawa
publicznego” (art. 1 b).
2.1.1 Organy paƒstwowe i samorzàdowe
Dyrektywy nie zawierajà definicji poj´cia „organów paƒstwowych i samorzàdowych”, lecz
poj´cia te na u˝ytek dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych winny byç interpretowane raczej rozszerzajàco ni˝ zaw´˝ajàco.
Poj´cie organu paƒstwowego w tym kontekÊcie obejmuje wszystkie instytucje wykonujàce w∏adz´ ustawodawczà, wykonawczà i sàdowniczà, zarówno na poziomie krajowym, jak
i regionalnym41.
37

orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 9 lipca 1987 r. w sprawach C-27-29/86 (CEI and Bellini)
p. 14 – 15
38
Komisja Europejska, „The Rules Governing the Procedures in the Award of Public Procurement Contracts”, 1997 r., s. 8
39
Takie kraje grupy EFTA jak Austria, Finlandia i Szwecja sà ju˝ cz∏onkami Unii Europejskiej.
40
art. 56 rozporzàdzenia bud˝etowego z 21 grudnia 1977 r. (w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem 2333/95 z 18 wrzeÊnia 1995 r.)
41
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 17 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie C-323/96 p. 27.
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Wa˝nym dla tej kwestii by∏o orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 20 wrzeÊnia 1988 r.
w sprawie C-31/87 (Beentjes). W post´powaniu przed sàdem krajowym powsta∏a wàtpliwoÊç, czy holenderski Komitet Konsolidacyjny Terenów Lokalnych Waterland, nie b´dàcy formalnie cz´Êcià administracji publicznej i niezale˝ny od w∏adzy wykonawczej, jednak˝e finansowany z bud˝etu samorzàdu lokalnego, a którego cele, sposób dzia∏ania
i sposób powo∏ywania cz∏onków w∏adz okreÊla ustawa, powinien stosowaç procedury
udzielania zamówieƒ zgodne z dyrektywà dotyczàcà zamówieƒ publicznych na roboty budowlane (jako organ paƒstwowy). Trybuna∏ orzek∏42, i˝ poj´cie paƒstwa w tym kontekÊcie
nale˝y interpretowaç funkcjonalnie i ka˝da instytucja podlega pod poj´cie organu paƒstwowego, winna wi´c stosowaç procedury udzielania zamówieƒ zgodne z dyrektywami,
je˝eli „jej sk∏ad i funkcje sà okreÊlone przepisami prawa i która jest zale˝na od w∏adz paƒstwowych w zakresie powo∏ywania cz∏onków, realizacji zadaƒ wynikajàcych z posiadanych
Êrodków i finansowania udzielanych zamówieƒ” – niezale˝nie od tego, czy formalnie jest
cz´Êcià administracji paƒstwowej. W opinii Trybuna∏u przyj´cie odmiennej, w´˝szej interpretacji podminowa∏oby skutecznoÊç dyrektyw i umo˝liwi∏oby ich ∏atwe obchodzenie. Intencjà takiej wyk∏adni jest automatyczne obj´cie procedurami zamówieƒ publicznych
równie˝ wszelkich nowych instytucji, o nieznanych wczeÊniej formach organizacyjnych,
którym administracja paƒstwowa, w ramach dekoncentracji, mog∏aby zlecaç cz´Êç swoich
tradycyjnych zadaƒ i uprawnieƒ43.
2.1.2 Instytucje prawa publicznego
Poj´cie instytucji prawa publicznego jest bli˝ej zdefiniowane w dalszej cz´Êci art. 1 b),
zgodnie z którym instytucjà prawa publicznego jest ka˝da instytucja, która:
• ustanowiona zosta∏a w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie ma charakteru przemys∏owego ani handlowego (a wi´c nie dzia∏a dla zysku),
• posiada osobowoÊç prawnà, oraz
• spe∏nia co najmniej jeden z trzech poni˝szych warunków:
• jest finansowana, w ca∏oÊci lub w przewa˝ajàcej cz´Êci, przez organy paƒstwowe, organy
samorzàdowe lub inne instytucje prawa publicznego,
• podlega nadzorowi w odniesieniu do zarzàdu instytucji,
• ponad po∏ow´ sk∏adu jej organu kierowniczego, zarzàdzajàcego lub nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy paƒstwowe, samorzàdowe lub inne instytucje prawa publicznego.
Rozstrzygajàce znaczenie dla zakwalifikowania danej instytucji ma ocena pierwotnego
celu jej utworzenia; jeÊli dana instytucja zosta∏a kiedyÊ utworzona w celu zaspokajania
potrzeb ogólnych i wykonywania pewnych zadaƒ administracyjnych, a obecnie (ubocznie)
prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç gospodarczà (np. handlowà) nastawionà na zysk, to nie
uzasadnia to jej wy∏àczenia jako instytucji o charakterze handlowym, nawet jeÊli dzia∏alnoÊç w interesie ogólnym stanowi obecnie niewielkà cz´Êç w porównaniu z dzia∏alnoÊcià
czysto handlowà44.
42

orzeczenie w sprawie C-31/87 (Beentjes) p. 11.
przyk∏adowo, w Êwietle cytowanego orzeczenia Trybuna∏u, utworzone w Polsce ustawà o ubezpieczeniach zdrowotnych Kasy Chorych by∏yby z mocy prawa od poczàtku zobowiàzane do stosowania procedur zamówieƒ publicznych
jako organy paƒstwowe (bez koniecznoÊci wymieniania ich wprost w ustawie o zamówieniach publicznych), niezale˝nie od zapisów ustawowych na temat ich odr´bnoÊci i niezale˝noÊci od administracji publicznej, jako ˝e utworzone zosta∏y na mocy ustawy, która okreÊla cel i sposób ich dzia∏ania, w∏adze publiczne majà wp∏yw na obsad´ w∏adz Kas
Chorych, nadzorujà ich dzia∏alnoÊç, a Êrodki, którymi dysponujà Kasy majà charakter Êrodków publicznych.
44
orzeczenie Trybuna∏u z 10 listopada 1998 r. w sprawie C-360/96 (Arnhem) p. 55
43
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Dyrektywy zawierajà za∏àczniki wymieniajàce instytucje prawa publicznego w poszczególnych krajach, spe∏niajàce powy˝sze warunki i wobec tego zobowiàzane do stosowania
procedur zamówieƒ publicznych. Jednak˝e listy te majà tylko charakter pomocniczy („sà
na tyle wyczerpujàce, na ile to mo˝liwe”) i nie sà wià˝àce – rozstrzygajàce znaczenie ma to,
czy dana instytucja rzeczywiÊcie podlega pod definicj´ ogólnà. JeÊli tak, nawet nieumieszczenie jej w wykazie nie zwalnia z obowiàzku stosowania przez nià procedur zamówieƒ
publicznych.
Na przyk∏ad w wyroku z 15 stycznia 1998 r.45 Trybuna∏ SprawiedliwoÊci orzek∏, ˝e Austriacka Drukarnia Paƒstwowa, mimo nieumieszczenia jej w wykazie, podlega dyrektywom jako instytucja prawa publicznego, albowiem:
1) zosta∏a utworzona w celu drukowania publikacji rzàdowych (z koniecznoÊcià zachowania odpowiednich standardów poufnoÊci i bezpieczeƒstwa), a wi´c ustanowiona zosta∏a w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie majàcych
charakteru przemys∏owego ani handlowego, mimo, ˝e obecnie wi´kszoÊç swych us∏ug
Êwiadczy dla innych podmiotów na wolnym rynku,
2) posiada osobowoÊç prawnà,
3) oraz równoczeÊnie:
a) paƒstwo austriackie posiada wi´kszoÊciowy pakiet jej akcji,
b) dzia∏alnoÊç drukarni podlega kontroli paƒstwowej,
c) dyrektor drukarni powo∏ywany jest przez komisj´, której wi´kszoÊç stanowià cz∏onkowie rzàdu.
Przy bardzo szerokiej definicji instytucji prawa publicznego, zawartej w dyrektywach oraz
szerokiej interpretacji poj´cia organów paƒstwowych i samorzàdowych przez Trybuna∏
SprawiedliwoÊci wydaje si´, ˝e poj´cia te nie sà roz∏àczne i mo˝e si´ zdarzyç, ˝e dana instytucja b´dzie zarówno instytucjà prawa publicznego jak i organem paƒstwowym lub samorzàdowym w rozumieniu dyrektyw.
W za∏àczonych do dyrektyw wykazach instytucji prawa publicznego znajdujà si´ mi´dzy
innymi:
• jednostki samorzàdu lokalnego,
• niezale˝ne jednostki administracji publicznej,
• fundacje publiczne,
• banki narodowe,
• paƒstwowe spó∏ki telekomunikacyjne,
• jednostki organizacyjne pomocy spo∏ecznej,
• jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
• szko∏y, szko∏y wy˝sze i uniwersytety,
• instytucje publiczne zajmujàce si´ rozrywkà, sportem, turystykà i wypoczynkiem,
• publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej,
• organizacje budownictwa komunalnego,
• instytuty naukowo-badawcze,
• izby gospodarcze i organizacje samorzàdu gospodarczego,
• zrzeszenia rolnicze,
• agencje rozwoju regionalnego i agencje irygacyjne,
• lotniska, jednostki policji i stra˝y po˝arnej,
45

Sprawa C-44/96 (Mannesmann)
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• instytuty naukowe i kulturalne,
• obserwatoria astronomiczne, geofizyczne i wulkanologiczne.
Warto podkreÊliç, ˝e w Êwietle dyrektyw obowiàzek stosowania procedur zgodnych z dyrektywami dotyczy wszystkich zamówieƒ (tzn. wszystkich zamówieƒ obj´tych zakresem
przedmiotowym dyrektyw, o wartoÊci powy˝ej okreÊlonych progów i nie podlegajàcych
szczególnym wy∏àczeniom) udzielanych przez danà instytucj´ podlegajàcà dyrektywom,
niezale˝nie od tego, czy finansowane sà w cz´Êci lub ca∏oÊci ze Êrodków publicznych, czy
na przyk∏ad z dochodów z w∏asnej dzia∏alnoÊci.
2.2 ZAKRES PRZEDMIOTOWY
2.2.1 Roboty budowlane
Zgodnie art. 1 dyrektywy 93/37/EEC z zamówieniem publicznym na roboty budowlane
mamy do czynienia, gdy przedmiotem zamówienia jest:
• wykonanie lub zarówno zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wskazanych
w za∏àczniku nr 2,
• wykonanie, dowolnymi Êrodkami, dzie∏a budowlanego, rozumianego jako wynik ca∏oÊci
robót budowlanych lub in˝ynieryjnych, który samoistnie ma spe∏niaç funkcje gospodarcze lub techniczne.
Definicja ta obejmuje równie˝ umow´ zawartà z generalnym wykonawcà, który sam nie
anga˝uje si´ bezpoÊrednio w wykonanie robót budowlanych, lecz tylko koordynuje roboty wykonywane w ca∏oÊci przez podwykonawców46.
Za∏àcznik nr 2 do dyrektywy o robotach budowlanych wskazuje jako roboty budowlane
klas´ 50 Europejskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (NACE):
• ogólne roboty budowlane i in˝ynieryjne, w tym roboty rozbiórkowe,
• budow´ domów mieszkalnych, biurowców, szpitali i innych budynków,
• budow´ dróg, mostów, torów, tuneli, lotnisk,
• instalacji wodnych i irygacyjnych,
• wszelkie roboty instalacyjne, w tym dotyczàce instalacji elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania,
• prace wykoƒczeniowe, w tym malowanie, tynkowanie, stolark´.
Zgodnie z art. 2 dyrektywy 93/37/EEC procedury zamówieƒ publicznych stosuje si´ równie˝ do wyboru wykonawcy robót w sytuacji, gdy zamawiajàcy udziela subwencji (w wysokoÊci co najmniej 50 % wartoÊci ca∏ej umowy) innemu podmiotowi (nie obj´temu zakresem podmiotowym dyrektywy) na wykonanie obiektów budowlanych, w szczególnoÊci
szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, budynków szkó∏ i urz´dów administracji.
Zgodnie z art. 3 dyrektywy 93/37/EEC z zamówieniem publicznym mamy do czynienia
równie˝, gdy zamówienie na roboty budowlane nie jest finansowane ze Êrodków publicznych, lecz (w ca∏oÊci lub w cz´Êci) ze Êrodków wykonawcy (Êrodków prywatnych), a zap∏atà (lub jej cz´Êcià) jest prawo do eksploatacji i pobierania op∏at od u˝ytkowników (konce sje na roboty budowlane). Klasycznym przypadkiem takiej sytuacji jest budowa autostrady ze Êrodków prywatnego inwestora, który nabywa prawo pobierania op∏at od korzysta46

patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 14 kwietnia 1994 r. w sprawie C-389/92 (Ballast) p. 14
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jàcych z niej u˝ytkowników. Zamawiajàcy (organ udzielajàcy koncesji) zobowiàzany jest
w takim przypadku do respektowania przepisów dyrektywy dotyczàcych og∏oszeƒ (art. 3
ust. 1) oraz oczywiÊcie podstawowych zasad Traktatu, w szczególnoÊci zasady równego
traktowania, przejrzystoÊci oraz swobody przep∏ywu towarów i us∏ug.
2.2.2 Dostawy
Zgodnie art. 1 dyrektywy 93/36/EEC z zamówieniem publicznym na dostawy mamy do
czynienia, gdy przedmiotem zamówienia jest kupno, leasing lub dzier˝awa produktów.
Zamówienie na dostawy obejmowaç mo˝e równie˝ dodatkowe czynnoÊci, np. instalacj´.
Mo˝e powstaç praktyczna trudnoÊç – jak zakwalifikowaç dane zamówienie, gdy ∏àczy ono
w sobie elementy robót budowlanych i dostaw (np. dostawa umeblowania i wyposa˝enia
w ramach budowy kompletnego obiektu lub gdy przy wykonywaniu dostawy dla instalacji niezb´dne sà dodatkowo roboty budowlane). Generalnie rozstrzygajàce znaczenie ma,
co jest g∏ównym celem zamówienia, a która jego cz´Êç ma charakter uzupe∏niajàcy (incydentalny)47. W przypadkach wàtpliwych rozstrzyga wielkoÊç poszczególnych cz´Êci zamówienia – je˝eli w danym post´powaniu wartoÊç dostaw przekracza wartoÊç robót budowlanych, to nale˝y ca∏e zamówienie traktowaç jako zamówienie publiczne na dostawy48.
JeÊli jednak zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zwiàzane z tym prace
(us∏ugi) projektowe, to podlega ono dyrektywie o zamówieniach publicznych na roboty
budowlane, bez wzgl´du na udzia∏ wartoÊci us∏ug w ca∏oÊci49.
2.2.3 Us∏ugi
Dyrektywa 92/50/EEC dotyczàca zamówieƒ publicznych na us∏ugi nie zawiera definicji
us∏ug, stwierdzajàc w art. 1 pkt. a), ˝e us∏ugami sà wszystkie pozosta∏e zamówienia, które nie sà:
• regulowane dyrektywà dotyczàcà zamówieƒ publicznych na roboty budowlane,
• regulowane dyrektywà dotyczàcà zamówieƒ publicznych na dostawy,
• regulowane dyrektywà dotyczàcà zamówieƒ w sektorze u˝ytecznoÊci publicznej,
• wymienione wprost jako wy∏àczone w art. 1 pkt. a).
Art. 1 pkt. a) dyrektywy wy∏àcza spod jej dzia∏ania (a wi´c w ogóle spod re˝imu zamówieƒ publicznych) umowy dotyczàce:
• nabycia lub najmu gruntów, istniejàcych budynków lub innych nieruchomoÊci,
• zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji programów radiowych i telewizyjnych przeznaczonych do emisji oraz czasu antenowego,
• us∏ug w zakresie telefonii g∏osowej, teleksów, radiotelefonii, us∏ug przywo∏awczych i satelitarnych,
• arbitra˝u i mediacji,
• us∏ug finansowych zwiàzanych z emisjà, sprzeda˝à, kupnem lub transferem papierów
wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych,
• us∏ug banku centralnego,
• nawiàzania stosunku pracy,
• us∏ug badawczo-rozwojowych, innych ni˝ prowadzone na wy∏àczny u˝ytek zamawiajàcego.
47

patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 19 kwietnia 1994 r. w sprawie C-331/92 (Gestion Hotelera) p. 26-28
P.A. Trepte, „Public Procurement in the EC”, CCH Europe 1993, s. 98
49
„Guide to the Community Rules on Public Procurement of Services”,1997, par. 1.5.2
48

20

Marian Lemke – Zamówienia publiczne. Dyrektywy Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 8 i 9 us∏ugi dzieli si´ na „us∏ugi priorytetowe” („priority services”), wymienione w za∏àczniku 1A, do których majà zastosowanie wszystkie przepisy dyrektywy, oraz
pozosta∏e („non-priority services“), wymieniowe w za∏àczniku 1B, przy zamawianiu których stosuje si´ jedynie cz´Êç przepisów (art. 14 dotyczàcy specyfikacji technicznych i art.
16 dotyczàcy publikacji og∏oszenia o wyniku post´powania), a pozosta∏ych przepisów
cz´Êci III-VI dyrektywy si´ nie stosuje (m.in. wyboru trybu udzielenia zamówienia, publikacji og∏oszeƒ o post´powaniu, terminów). Zgodnie z art. 10 tej dyrektywy, je˝eli w zamówieniu wyst´pujà zarówno us∏ugi priorytetowe jak i pozosta∏e, o zakwalifikowaniu zamówienia przesàdza kryterium wartoÊci.
Us∏ugi priorytetowe wymienione w za∏àczniku 1A to:
• utrzymanie i konserwacja pojazdów i innych urzàdzeƒ,
• transport làdowy (z wy∏àczeniem transportu kolejowego i przewozu poczty),
• transport lotniczy (z wy∏àczeniem przewozu poczty),
• us∏ugi telekomunikacyjne (z wy∏àczeniem us∏ug w zakresie telefonii g∏osowej, teleksów,
radiotelefonii, us∏ug przywo∏awczych i satelitarnych),
• us∏ugi finansowe, ∏àcznie z ubezpieczeniowymi i bankowymi, (z wy∏àczeniem us∏ug finansowych zwiàzanych z emisjà, sprzeda˝à, kupnem lub transferem papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych, oraz us∏ug banku centralnego),
• us∏ugi informatyczne,
• us∏ugi badawczo-rozwojowe,
• us∏ugi w dziedzinie rachunkowoÊci, ksi´gowoÊci i kontroli finansowej,
• badanie rynku i opinii publicznej,
• doradztwo w dziedzinie zarzàdzania,
• urbanistyka i architektura,
• reklama,
• sprzàtanie budynków,
• przygotowanie i druk publikacji,
• odprowadzanie Êcieków i wywóz odpadów.
Pozosta∏e us∏ugi, wymienione w za∏àczniku 1B, to:
• us∏ugi hotelowe i restauracyjne,
• transport kolejowy,
• transport wodny,
• us∏ugi prawne,
• doradztwo personalne,
• ochrona,
• szkolenia,
• us∏ugi zdrowotne i socjalne,
• us∏ugi w zakresie sportu, kultury i rekreacji,
• inne us∏ugi.
2.3 PROGI
Zasady udzielania zamówieƒ publicznych wywiedzione wprost z Traktatu Rzymskiego
(zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na narodowoÊç, zasada swobody przep∏ywu towarów
i us∏ug) dotyczà wszelkich zamówieƒ publicznych udzielanych w krajach cz∏onkowskich
Unii, bez wzgl´du na wartoÊç kontraktu – a wi´c równie˝ zamówieƒ najdrobniejszych
i najmniejszych.
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Natomiast szczegó∏owe przepisy zawarte w dyrektywach dotyczà tylko zamówieƒ o wartoÊci szacunkowej (bez uwzgl´dnienia podatku VAT) nie mniejszej ni˝ kwoty (progi) okreÊlone w dyrektywach.
Zgodnie z pierwotnym tekstem dyrektyw wysokoÊç tych progów by∏a okreÊlona nast´pujàco:
• w odniesieniu do robót budowlanych – 5.000.000 ECU (art. 6 ust. 1 dyrektywy
93/37/EEC),
• w odniesieniu do dostaw – 200.000 ECU (art. 5 ust. 1 pkt. a dyrektywy 93/36/EEC),
• w odniesieniu do us∏ug – 200.000 ECU (art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/50/EEC).
Sytuacj´ skomplikowa∏o przystàpienie Wspólnot Europejskich do Porozumienia o Zamówieniach Rzàdowych GPA i koniecznoÊç dostosowania przepisów i zakresu obowiàzywania dyrektyw do tekstu tej regulacji. Porozumienie GPA dotyczy zamówieƒ udzielanych
przez agendy rzàdu centralnego. Stosownie do tego, dyrektywa 97/52/EC harmonizujàca
dyrektywy 92/50/EEC, 93/36/EEC i 93/37/EEC z Porozumieniem o Zamówieniach Rzàdowych wyodr´bnia osobnà grup´ podmiotów podlegajàcych dyrektywom – instytucje
rzàdu centralnego podlegajàce regulacjom GPA (wymienione imiennie w za∏àczniku nr 1
do dyrektyw) i ustanawia nowe progi. Progi te w dodatku nie sà okreÊlone w walucie Unii
Europejskiej (ECU, a obecnie EURO), lecz w jednostce rozliczeniowej Âwiatowej Organizacji Handlu, zwanej SDR.
W zwiàzku z powy˝szym, po uwzgl´dnieniu ostatniej nowelizacji, jednostki organizacyjne paƒstw cz∏onkowskich, wymienione w za∏àczniku nr 1 (agendy rzàdu centralnego) zobowiàzane sà stosowaç przepisy dyrektyw przy udzielaniu zamówieƒ publicznych o wartoÊci (bez uwzgl´dnienia podatku VAT) nie mniejszej ni˝:
• w odniesieniu do robót budowlanych – 5.000.000 SDR (równowartoÊç ok. 5.150.000
EURO),
• w odniesieniu do dostaw – 130.000 SDR (równowartoÊç ok. 134.000 EURO),
• w odniesieniu do us∏ug – 130.000 SDR (równowartoÊç ok. 134.000 EURO).
Natomiast podmioty zobowiàzane do stosowania dyrektyw nie wymienione w za∏aczniku
nr 1 (inne ni˝ agendy rzàdu centralnego), zobowiàzane sà stosowaç dyrektywy przy udzielaniu zamówieƒ publicznych o wartoÊci (bez uwzgl´dnienia podatku VAT) nie mniejszej
ni˝:
• w odniesieniu do robót budowlanych – 5.000.000 SDR (równowartoÊç ok. 5.150.000
EURO),
• w odniesieniu do dostaw – 200.000 SDR (równowartoÊç ok. 206.000 EURO),
• w odniesieniu do us∏ug – 200.000 SDR (równowartoÊç ok. 206.000 EURO).
W odniesieniu do niektórych zamówieƒ nie obj´tych harmonizacjà z przepisami GATT
pozostajà w mocy dotychczasowe progi wyra˝one w ECU.
W poszczególnych krajach cz∏onkowskich zamawiajàcy stosujà powy˝sze progi wyra˝one
we w∏asnej walucie krajowej, lecz nie dokonujà przeliczenia samodzielnie. Zgodnie z art.
6 ust. 2, Komisja Europejska co dwa lata50 publikuje oficjalnà tabel´ równowartoÊci
wszystkich progów wymienionych w dyrektywach we wszystkich walutach krajowych
paƒstw cz∏onkowskich (obliczonych wedle Êredniego kursu danej waluty wobec EURO
w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy).
50

obecna obowiàzuje od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 1999 r.
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Europa – „12“

Wielka Brytania

Hiszpania

Portugalia

Holandia

Luksemburg

W∏ochy

Irlandia

Grecja

Niemcy

Dania

Belgia

kraj

Francja

W praktyce oko∏o 60% zamówieƒ publicznych udzielanych przez instytucje centralne
w krajach unijnych podlega dyrektywom ze wzgl´du na przekroczenie progów. Udzia∏ ten
w procentach w rozbiciu na poszczególne kraje pokazuje poni˝sza tabela51:

powy˝ej progów 58,9 16,3 92,6 68,0 39,8 21,0 63,9 31,1 51,9 39,9 44,0 61,2 60,5
poni˝ej progów 41,1 83,7 7,4 32,0 60,2 79,0 36,1 68,9 48,1 60,1 56,0 38,8 39,5

Generalnie, im wi´kszy kraj, tym wi´kszy udzia∏ w jego zamówieniach stanowià zamówienia o wartoÊci ponadprogowej. Bardzo du˝e ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi krajami
mo˝na wyt∏umaczyç ró˝nym zakresem centralizacji administracji oraz stopniem w∏aÊciwego wdro˝enia dyrektyw, w szczególnoÊci przepisów dotyczàcych publikacji og∏oszeƒ
oraz agregowania wartoÊci zamówieƒ.
2.4 SZACOWANIE WARTOÂCI ZAMÓWIENIA
WartoÊç szacunkowa zamówienia jest to ca∏kowita, uwzgl´dniajàca wszystkie elementy,
cena, jakà zamawiajàcy spodziewa si´ zap∏aciç za wykonanie umowy w sprawie zamówienia – bez uwzgl´dnienia podatku od wartoÊci dodanej (VAT).
Sposób obliczania wartoÊci szacunkowej zamówienia jest sprawà kluczowà dla stwierdzenia koniecznoÊci stosowania dyrektyw; jak stwierdzono powy˝ej – dyrektywy stosuje si´
tylko wobec zamówieƒ o wartoÊci szacunkowej przekraczajàcej okreÊlone kwoty. Stàd te˝
same dyrektywy zawierajà doÊç szczegó∏owe przepisy dotyczàce sposobu okreÊlania wartoÊci szacunkowej zamówienia.
Przede wszystkim zabronione jest dzielenie zamówienia na cz´Êci (obni˝anie jego wartoÊci szacunkowej) w celu unikni´cia stosowania procedur przewidzianych dyrektywà (poprzez okreÊlenie wartoÊci szacunkowej jako ni˝szej od progu) – art. 7 ust. 4. Niedopuszczalny jest równie˝ taki wybór metody obliczania wartoÊci szacunkowej, któremu mo˝na
zarzuciç, ˝e zosta∏ dokonany z zamiarem unikni´cia stosowania dyrektywy (art.5 ust. 3 in
fine dyrektywy 93/36/EEC). W zasadzie wszystkie pozosta∏e przepisy dotyczàce szacowania wartoÊci sà uszczegó∏owieniem powy˝szych zasad i majà przeciwdzia∏aç próbom obchodzenia wspólnotowych procedur zamówieƒ publicznych przez sztuczne zani˝anie wartoÊci szacunkowej zamówienia.
W przypadku, je˝eli obiekt budowlany b´dzie budowany cz´Êciami (lub etapami), a owe
cz´Êci b´dà przedmiotem odr´bnych zamówieƒ, wartoÊcià szacunkowà zamówienia jest
suma wartoÊci szacunkowych poszczególnych cz´Êci. Je˝eli suma wartoÊci cz´Êci przekra51

êród∏o: Komisja Europejska, „The Single Market Review. Dismantling of Barriers - Public Procurement”, Kogan Page.
Earthscan, 1997, s. 119, dane dotyczà zamówieƒ udzielonych w roku 1992 przez instytucje centralne
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cza wartoÊç progowà, to ka˝de zamówienie dotyczàce poszczególnych cz´Êci musi byç
udzielane zgodnie z dyrektywami – niezale˝nie od tego, czy wartoÊç cz´Êci b´dàcej przedmiotem odr´bnego post´powania jest mniejsza od wartoÊci progowej52 (art. 6 ust. 3 dyrektywy 93/37/EEC). Analogiczne przepisy dotyczà udzielanych w cz´Êciach zamówieƒ na
dostawy i us∏ugi.
W sytuacji, gdy zamawiajàcy wspó∏uczestniczy w wykonaniu robót budowlanych, na
przyk∏ad dostarczajàc w∏asnym nak∏adem pewne materia∏y czy produkty, niezb´dne dla
ukoƒczenia robót budowlanych (lub udost´pniajàc w∏asny sprz´t) – wartoÊç dostaw
Êwiadczonych przez zamawiajàcego wlicza si´ do wartoÊci szacunkowej zamówienia53 (art.
6 ust. 5).
W przypadku umów okresowych na dostawy i us∏ugi szacunkowa wartoÊç zamówienia
wynosi:
• ca∏kowità wartoÊç umowy w okresie jej trwania, lub
• pomno˝onà przez 48 miesi´cznà wartoÊç umowy, je˝eli jest ona zawarta na czas nieokreÊlony.
Zgodnie z art. 7 ust. 5 dyrektywy 92/50/EEC o us∏ugach i art. 5 ust. 2 dyrektywy
93/36/EEC o dostawach, w przypadku powtarzalnych zamówieƒ („zamówieƒ na podobne rodzaje dostaw lub us∏ug”) za podstaw´ obliczania wartoÊci szacunkowej bierze si´ sum´ wartoÊci odr´bnych zamówieƒ tego samego rodzaju, udzielonych w ostatnim roku bud˝etowym lub w ciàgu 12 poprzednich miesi´cy, powi´kszonà o przewidywany wzrost cen
(agregowanie wartoÊci zamówieƒ) – i, je˝eli ∏àczna wartoÊç zamówieƒ w ciàgu roku przekracza kwot´ progowà, ka˝de z osobna z tych „zamówieƒ podobnych” powinno byç
udzielane zgodnie z dyrektywà (nie znaczy to natomiast, ˝e koniecznie wszystkie zamówienia z ca∏ego roku muszà byç obj´te jednym post´powaniem).
Je˝eli zamówienie na dostawy mo˝e byç podzielone na cz´Êci, dotyczàce tego samego rodzaju dostaw, za wartoÊç szacunkowà przyjmuje si´ ∏àcznà wartoÊç wszystkich cz´Êci.
Stosowanie przepisów dotyczàcych agregowania wartoÊci zamówieƒ przysparzaç mo˝e
sporo praktycznych trudnoÊci, dyrektywy bowiem nie definiujà, jak nale˝y rozumieç poj´cia „podobne rodzaje dostaw czy us∏ug” i „dostawy tego samego rodzaju”. Zdaniem Komisji Europejskiej przez „dostawy tego samego rodzaju” nale˝y rozumieç dostawy produktów, które sà przeznaczone do identycznego lub podobnego u˝ytku, np. dostawy ˝ywnoÊci czy mebli biurowych54. Natomiast wed∏ug niektórych komentatorów o dostawach tego samego rodzaju mo˝emy mówiç, gdy normalnie sà dost´pne u jednego dostawcy
(„w tym samym sklepie”) – stàd gumki, o∏ówki i d∏ugopisy sà towarami tego samego rodzaju, natomiast gdy towary sà dost´pne u jednego dostawcy, lecz majà ró˝ne przeznaczenie, nie muszà byç ∏àczone55.
W przypadku zamówieƒ na wykonywanie us∏ug, do wartoÊci szacunkowej zamówienia
doliczyç nale˝y równie˝ wszelkie przewidywalne dodatkowe op∏aty, prowizje, premie (art.
7 ust. 4 dyrektywy 92/50/EEC).
52

chyba, ˝e wartoÊç zamówienia cz´Êciowego jest ni˝sza od 1.000.000 ECU i, równoczeÊnie, to zamówienie cz´Êciowe
stanowi mniej ni˝ 20% wartoÊci ∏àcznej ca∏ego zamówienia.
53
zdaniem Komisji Europejskiej, w przypadku udost´pnienia w∏asnego sprz´tu przez zamawiajàcego dolicza si´ przeci´tnà rynkowà cen´ wypo˝yczenia takiego sprz´tu – por. „Guide to the Community Rules on Public Works Contracts”,1997, par. 2.2.1
54
Komisja Europejska, „Guide to the Community Rules on Public Supply Contracts”,1997, par. 2.2.1
55
patrz A. Brown „Getting to Grips with Aggregation under the E.C. Public Procurement Rules ”, w Public Procurement
Law Review 1993 (2) s. 74
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Dodatkowo, art. 9 ust. 1 dyrektywy 93/36/EEC dotyczàcej dostaw, w odniesieniu do
wst´pnych og∏oszeƒ o planowanych zamówieniach, wymaga publikacji informacji o planowanych zamówieniach, w sytuacji, gdy ∏àczna wartoÊç planowanych zamówieƒ produktów tej samej grupy Europejskiej Klasyfikacji Produktów przekracza okreÊlonà wartoÊç
(750.000 EURO).
2.5 WY¸ÑCZENIA
Dyrektywy zawierajà szereg postanowieƒ dopuszczajàcych mo˝liwoÊç udzielania zamówienia publicznego poza okreÊlonym w nich re˝imem.
Pierwsza grupa wy∏àczeƒ dotyczy zamówieƒ zwiàzanych z obronnoÊcià, bezpieczeƒstwem
paƒstwa i tajemnicà paƒstwowà.
Zgodnie z art. 296 (223) ust. 1 b) Traktatu Rzymskiego paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e
wprowadziç ograniczenia swobody dzia∏alnoÊci gospodarczej w celu ochrony najwa˝niejszych interesów bezpieczeƒstwa paƒstwa, w zwiàzku z produkcjà lub handlem bronià,
amunicjà i materia∏ami wojennymi. Ograniczenia te jednak dotyczyç mogà tylko produktów i us∏ug o przeznaczeniu wy∏àcznie wojskowym. Stosownie do tego art. 3 dyrektywy
o dostawach i art. 4 ust. 1 dyrektywy o us∏ugach dopuszczajà wy∏àczenia odnoÊnie dostaw
sprz´tu i us∏ug o charakterze wy∏àcznie militarnym (tylko wymienione na liÊcie prowadzonej przez Rad´), podkreÊlajàc jednoczeÊnie, ˝e pozosta∏e zamówienia na rzecz obronnoÊci, nie majàce specjalnego charakteru, podlegajà normalnym procedurom. Warto dodaç,
˝e Komisja Europejska zapowiada regulacj´ zamówieƒ o charakterze militarnym na zasadach zbli˝onych do „normalnych” procedur zamówieƒ publicznych, a wi´c z zachowaniem przejrzystoÊci i konkurencyjnoÊci, lecz z niezb´dnà ochronà poufnoÊci56.
Dyrektywy dopuszczajà odstàpienie od regu∏ ogólnie obowiàzujàcych, gdy zamówienie
(niekoniecznie zwiàzane z obronnoÊcià w rozumieniu art. 296 (223) Traktatu) spe∏nia jeden z trzech warunków (art. 4 b):
• zosta∏o zaklasyfikowane jako tajne,
• jego realizacja wymaga szczególnych Êrodków bezpieczeƒstwa,
• jego realizacja wymaga ochrony istotnych interesów bezpieczeƒstwa paƒstwa.
W szczególnoÊci dotyczyç to mo˝e zamówieƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem wewn´trznym (np. dostawy sprz´tu, niekoniecznie o zastosowaniu bezpoÊrednio militarnym, dla celów walki z terroryzmem) lub zewn´trznym. Jednak˝e wyjàtek ten nie mo˝e s∏u˝yç ochronie krajowego przemys∏u przed konkurencjà zewn´trznà. Takie stanowisko zajmuje Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, który wielokrotnie podkreÊla, ˝e wszelkie wyjàtki od zasad ogólnych w dyrektywach powinny byç interpretowane ÊciÊle, a wyk∏adnia tych przepisów musi byç podporzàdkowana ochronie konkurencji i fundamentalnej dla Traktatu
Rzymskiego zasadzie swobodnego przep∏ywu towarów i us∏ug. Na przyk∏ad w sprawie
C-3/88 (Re Data Processing) rzàd w∏oski twierdzi∏, ˝e zakup i wdro˝enie ogólnokrajowego systemu informatycznego, ze wzgl´du na poufnoÊç zbieranych danych, powinno byç
zaklasyfikowane jako zamówienie tajne i z tego wzgl´du wy∏àczone spod regu∏ ogólnych.
Wbrew temu stanowisku, Trybuna∏ orzek∏, ˝e niekwestionowany wymóg zachowania poufnoÊci w tym zamówieniu mo˝e byç wystarczajàco zapewniony przez odpowiednie sformu∏owanie specyfikacji zamówienia, zawarcie klauzuli poufnoÊci w umowie oraz w∏aÊci56

Patrz „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”, wyd. UZP 1998 r., s. 60 i 105 - 106
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wy nadzór nad wykonaniem zamówienia, bez koniecznoÊci ograniczania konkurencji
i wolnoÊci przep∏ywu towarów i us∏ug57.
Kolejnà, trzecià grupà wy∏àczeƒ sà sytuacje, w których w miejsce procedur unijnych zastosowanie majà odmienne procedury udzielania zamówieƒ (art. 5):
• zgodne z umowà mi´dzynarodowà,
• zwiàzane z umowà dotyczàcà stacjonowania wojsk obcych,
• szczególne procedury organizacji mi´dzynarodowych (np. Banku Âwiatowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).
Czwartà grupà wy∏àczeƒ spod omawianych tu dyrektyw sà zamówienia w sektorze gospodarki wodnej, transportu i telekomunikacji (art. 4 a)), regulowane odr´bnà dyrektywà
93/38/EEC z 14 czerwca 1993 r. koordynujàcà procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, transportu i telekomunikacji.
Szczególny rodzaj wy∏àczenia zawarty jest w dyrektywie 92/50/EEC z 18 czerwca 1992 r.
dotyczàcej koordynacji procedur zamówieƒ publicznych na us∏ugi. Zgodnie z art. 6 tej dyrektywy procedur zamówieƒ publicznych nie stosuje si´ do zlecania instytucji, która sama
jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 1 b) (a wi´c organem paƒstwowym, samorzàdowym
lub instytucjà prawa publicznego) us∏ug, odnoÊnie których z mocy prawa (ustawà, aktem
wykonawczym lub decyzjà administracyjnà) przyznano jej prawa wy∏àczne. Przepis ten
mi´dzy innymi upowa˝nia rzàd danego kraju do zobligowania wszystkich agend administracji do korzystania z us∏ug okreÊlonego rodzaju (dyrektywa nie zawiera ograniczeƒ
przedmiotowych, a wi´c ten obowiàzek mo˝e dotyczyç wszelkiego rodzaju us∏ug) tylko
w okreÊlonej instytucji rzàdowej, z pomini´ciem procedur zamówieƒ publicznych. Analogiczny przepis nie znajduje si´ jednak w dyrektywach dotyczàcych dostaw i robót budowlanych.
Dyrektywy nie regulujà wprost kwestii zamówieƒ udzielanych wewnàtrz danej osoby
prawnej, przez jednà jednostk´ organizacyjnà innej jednostce organizacyjnej (w warunkach polskich dotyczy to np. zleceƒ udzielanych przez jednostk´ bud˝etowà utworzonemu przy niej gospodarstwu pomocniczemu). Wydaje si´ jednak, ˝e w Êwietle prawa cywilnego te zamówienia nie sà umowami, o których mowa w art. 1 a) i jako takie nie podlegajà dyrektywom58. Natomiast zamówieniami publicznymi, podlegajàcymi pe∏nej procedurze, sà zamówienia udzielane innym organom paƒstwowym, samorzàdowym i instytucjom prawa publicznego (innym zamawiajàcym).

3 POSTANOWIENIA WSPÓLNE
3.1 STANDARDY TECHNICZNE
Dyrektywy wymagajà, by opis przedmiotu zamówienia formu∏owany by∏ w sposób obiektywny, za pomocà takich okreÊleƒ technicznych, które nie b´dà barierà dla przedsi´biorców z innych krajów cz∏onkowskich Unii. W tym celu, zgodnie z dyrektywami, nale˝y pos∏ugiwaç si´ standardami technicznymi uzgodnionymi i uznawanymi w obr´bie ca∏ej Unii.
57
58

orzeczenie z 5 grudnia 1989 r. w sprawie C-3/88 (Re Data Processing) p.11 i 15
patrz S. Arrowsmith „The Public and Utilities Procurement”, Sweet & Maxwell, 1996 r., s. 118 – 119 oraz Ch. Bright
„Public Procurement Handbook”, s. 18
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Zgodnie z art. 10 ust. 2, zamawiajàcy zobowiàzany jest do stosowania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okreÊlajàcej przedmiot zamówienia specyfikacji technicznych zgodnych z normami europejskimi (poprzez wskazanie krajowych norm implementujàcych normy europejskie).
Zgodnie z art. 10 ust. 3 odstàpienie od tego wymogu mo˝liwe jest tylko i wy∏àcznie, gdy:
• normy europejskie nie zawierajà ˝adnych wymagaƒ dotyczàcych zapewnienia zgodnoÊci,
• stosowanie norm europejskich nak∏ada∏oby na zamawiajàcego obowiàzek pozyskania
produktów czy materia∏ów niezgodnych z ju˝ stosowanym wyposa˝eniem, lub wiàza∏oby si´ z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami czy te˝ nieproporcjonalnie du˝ymi trudnoÊciami technicznymi,
• dany projekt ma charakter wysoce nowatorski i dlatego zastosowanie istniejàcych obecnie norm europejskich nie by∏oby w∏aÊciwe,
• stosowanie norm europejskich w odniesieniu do dostaw utrudni∏oby realizacj´ odpowiednich dyrektyw, dotyczàcych wzajemnego uznawania (homologacji) urzàdzeƒ telekomunikacyjnych59 oraz standaryzacji w dziedzinie informatyki i telekomunikacji60 (art.
8 ust. 3 pkt. b) dyrektywy 93/36/EEC).
W szczególnoÊci, zgodnie z decyzjà Rady 87/95/EEC z 22 grudnia 1986 r., instytucje publiczne zamawiajàc systemy informatyczne powinny zagwarantowaç w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ˝e b´dà to systemy otwarte, umo˝liwiajàce wymian´ danych
w standardowych formatach61.
Zabronione jest ograniczanie konkurencji poprzez u˝ywanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okreÊleƒ, wskazujàcych na konkretne produkty konkretnych producentów (w szczególnoÊci poprzez wskazywanie patentów, znaków towarowych) (art. 10
ust. 6). Tylko i wy∏àcznie w sytuacji, gdy nie jest mo˝liwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocà obiektywnych, dostatecznie dok∏adnych i powszechnie zrozumia∏ych okreÊleƒ, mo˝liwe jest wskazywanie konkretnych produktów, ale tylko jako przyk∏adów, dodajàc ka˝dorazowo zwrot „lub równowa˝ne” (art. 10 ust. 6).
Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci doÊç rygorystycznie traktuje przepisy dyrektyw dotyczàce u˝ywania standardów i norm europejskich w okreÊlaniu przedmiotu zamówienia,
traktujàc naruszenia tych przepisów jako istotne faktyczne ograniczanie zasady konkurencji i równego (niedyskryminacyjnego) traktowania podmiotów ubiegajàcych si´ o wykonanie zamówienia oraz swobody przep∏ywu towarów i us∏ug pomi´dzy krajami Unii.
W sprawie C-45/87 (Dundalk) za bezprawne uzna∏ zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganie, by oferowane produkty posiada∏y certyfikat zgodnoÊci
z normami kraju zamawiajàcego (w tym wypadku Irlandii), a produkty posiadajàce tylko certyfikat zgodnoÊci z normami (zgodnymi ze standardami mi´dzynarodowymi ISO)
innego kraju unijnego (Hiszpanii) by∏y a priori odrzucone, bez zbadania czy sà produktami „równowa˝nymi”62.
W sprawie C-359/93 (UNIX) Trybuna∏ uzna∏, ˝e okreÊlenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia konkretnego typu zamawianego systemu operacyjnego komputerów
(UNIX), bez dodania zwrotu „lub równowa˝ne” jest sprzeczne z dyrektywà, ogranicza
59

dyrektywa 86/361/EEC z 24 lipca 1986 r.
decyzja Rady 87/95/EEC z 22 grudnia 1986 r.
61
art. 5 decyzji Rady 87/95/EEC
62
patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 22 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-45/87 (Dundalk) p. 22
60
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konkurencj´, dyskryminujàc producentów podobnych systemów komputerowych i dodatkowo mo˝e naruszyç zasad´ swobodnego przep∏ywu towarów wewnàtrz Unii63.
3.2 OG¸OSZENIA O ZAMÓWIENIACH
Jednà z podstawowych gwarancji jawnoÊci i przejrzystoÊci systemu zamówieƒ publicznych, zapewniajàcà zainteresowanym firmom nieskr´powany dost´p do zamówieƒ, a zamawiajàcym uzyskiwanie korzyÊci (oszcz´dnoÊci), b´dàcych efektem konkurencji pomi´dzy firmami, jest maksymalnie szybki, tani i skuteczny dost´p do informacji o potencjalnych zamówieniach, og∏aszanych post´powaniach i ich wynikach. Udost´pniajàc wszystkim zainteresowanym wykonawcom równy dost´p w tym samym czasie do tych samych
informacji o zamówieniu publicznym realizuje si´ zasad´ równego traktowania oferentów,
która jest podwalinà wszystkich dyrektyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych64.
Udzielajàc zamówienia publicznego podlegajàcego dyrektywom zamawiajàcy (z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w dyrektywach) zobowiàzany jest do publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich trzech rodzajów og∏oszeƒ:
• wst´pnego og∏oszenia o planowanym zamówieniu (art. 11 ust. 1),
• w∏aÊciwego og∏oszenia rozpoczynajàcego procedur´ (art. 11 ust. 2), oraz
• og∏oszenia o wyborze oferty (art. 11 ust. 5).
Wst´pne og∏oszenia informacyjne umo˝liwiajà firmom wczeÊniejsze poznanie planów zamawiajàcych odnoÊnie przysz∏ych zamówieƒ i wyprzedzajàce przygotowanie si´ do z∏o˝enia oferty; w∏aÊciwe og∏oszenie o post´powaniu umo˝liwia firmom podj´cie decyzji co do
wzi´cia udzia∏u w post´powaniu, a zamawiajàcemu pozyskanie konkurencyjnych ofert;
zaÊ og∏oszenie o wynikach post´powania umo˝liwia firmom (i opinii publicznej) sprawdzenie, czy post´powanie zosta∏o przeprowadzone prawid∏owo. Warto zwróciç uwag´, ˝e
og∏oszenie o zawarciu umowy (o wyborze oferty) powinno byç publikowane w ka˝dym
przypadku, niezale˝nie od wybranej procedury i niezale˝nie od tego, czy rozpocz´cie post´powania wymaga publicznego og∏oszenia (w szczególnoÊci równie˝ w przypadku
udzielenia zamówienia po negocjacjach z tylko jednym oferentem, bez uprzedniego og∏oszenia – odpowiednik polskiego trybu „zamówienia z wolnej r´ki”).
Zasady publikacji og∏oszeƒ o rozpocz´ciu post´powania oraz og∏oszeƒ o wyniku post´powania nie ró˝nià si´ istotnie od og∏oszeƒ przewidzianych w polskim systemie prawnym
(ró˝nià si´ co do pewnych elementów niezb´dnej zawartoÊci).
Bardziej dok∏adnego omówienia wymaga w tym miejscu instytucja wst´pnych og∏oszeƒ
o planowanych zamówieniach, nieznana polskiej ustawie o zamówieniach publicznych
z 1994 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy o dostawach (art. 15 ust. 1 dyrektywy o us∏ugach), zamawiajàcy zobowiàzani sà do opublikowania, mo˝liwie jak najszybciej po rozpocz´ciu roku bud˝etowego, og∏oszenia o wszystkich zamówieniach na dostawy i us∏ugi,
jakich zamierzajà udzieliç w ciàgu nast´pnych 12 miesi´cy („periodic indicative notice”),
natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy o robotach budowlanych, zamawiajàcy mo˝liwie wczeÊnie winien opublikowaç wst´pne og∏oszenie o planowanym zamówieniu na roboty budowlane („prior indicative notice”). Og∏oszenie takie jest tylko wyrazem zamiaru
63
64

orzeczenie z 24 stycznia 1995 r. w sprawie C-359/93 (UNIX) p. 27
patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 22 czerwca 1993 r. w sprawie C-243/89 (Storebaelt) p. 11 i 33
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(intencji) zamawiajàcego i jako takie nie mo˝e stanowiç podstawy na przyk∏ad do roszczenia o wszcz´cie w∏aÊciwego post´powania. Z drugiej strony, publikacja wst´pnego og∏oszenia nie jest warunkiem publikacji og∏oszenia rozpoczynajàcego post´powanie. Opublikowanie wst´pnego og∏oszenia uprawnia natomiast przy udzielaniu zamówieƒ na us∏ugi
i roboty budowlane do skrócenia terminów sk∏adania ofert (art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 4).
Z faktu, ˝e dyrektywy dopuszczajà publikacj´ og∏oszenia o post´powaniu przy braku odpowiedniego wst´pnego og∏oszenia o planowanym post´powaniu (nie ma de facto sankcji za nieopublikowanie og∏oszenia wst´pnego) nie mo˝na jednak wywodziç tezy, ˝e og∏oszenia wst´pne sà nieobowiàzkowe; pomini´cie zamieszczenia takiego og∏oszenia jest równie˝ naruszeniem przepisów i mo˝e byç co najwy˝ej usprawiedliwiane szczególnymi okolicznoÊciami, uzasadniajàcymi niemo˝liwoÊç uprzedniego zaplanowania zamówienia.
Omini´cie przez zamawiajàcego obowiàzku publikacji og∏oszenia rozpoczynajàcego post´powanie stanowi bez wàtpienia powa˝ne naruszenie przepisów dyrektyw, bezpoÊrednio
skutkujàce ograniczeniem konkurencji i jawnoÊci post´powania i mo˝e stanowiç podstaw´ do uniewa˝nienia post´powania lub dochodzenia odszkodowania. Sytuacja przeciwna
natomiast – tzn. zamieszczenie (np. wskutek b∏´du lub w celu zwi´kszenia zainteresowania) w Dzienniku Urz´dowym og∏oszenia o post´powaniu nie podlegajàcym dyrektywom
(nawet przy podaniu b∏´dnej informacji, ˝e jest prowadzone zgodnie z dyrektywami), nie
nak∏ada obowiàzku stosowania pozosta∏ych przepisów dyrektyw do dalszej cz´Êci tego
post´powania65. Dyrektywy umo˝liwiajà paƒstwom cz∏onkowskim równie˝ dobrowolnà
i nieobowiàzkowà publikacj´ w Dzienniku Urz´dowym og∏oszeƒ o post´powaniach
o wartoÊci poni˝ej progów okreÊlonych w dyrektywach, a wi´c post´powaƒ nie podlegajàcych przepisom dyrektyw (art. 17).
Zgodnie z art. 11 wszelkie og∏oszenia, o których mowa w dyrektywach publikuje si´, za
poÊrednictwem Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich (w Luksemburgu), w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz w elektronicznej bazie danych o przetargach (Tenders Electronic Daily – TED). Zamawiajàcy mogà przesy∏aç og∏oszenia do publikacji w dowolny, wybrany przez siebie sposób („w sposób najbardziej odpowiedni”), lecz wymaga si´, by w przypadku procedur przyspieszonych, gdzie Urzàd Publikacji zobowiàzany jest do szybszej publikacji og∏oszenia, zamawiajàcy przes∏a∏ je teleksem, telegraficznie lub telefaksem. Dyrektywy obligujà Urzàd Publikacji Urz´dowych do
publikacji og∏oszenia w terminie 12 dni (pi´ç dni w przypadku procedur przyspieszonych)
od daty jego wys∏ania przez zamawiajàcego (termin nie jest wi´c liczony od daty otrzymania og∏oszenia przez Urzàd, jak w polskiej ustawie o zamówieniach publicznych). Zamawiajàcy nie ponosi kosztów publikacji og∏oszenia (ponoszà je Wspólnoty Europejskie,
w praktyce wydatki te pokrywane sà z bud˝etu Urz´du Publikacji Urz´dowych). Og∏oszenia publikowane sà w j´zyku oryginalnym kraju, z którego pochodzi zamawiajàcy, jedynie streszczenia wa˝niejszych elementów og∏oszeƒ publikuje si´ we wszystkich pozosta∏ych j´zykach urz´dowych Unii Europejskiej, przy czym wià˝àcy jest jedynie j´zyk orygina∏u (streszczeƒ i t∏umaczeƒ dokonuje Urzàd Publikacji). Og∏oszenie kierowane do publikacji przez Urzàd Publikacji Urz´dowych w Luksemburgu mo˝e byç publikowane w krajowym dzienniku urz´dowym lub prasie krajowej, lecz nie przed datà wys∏ania tekstu
og∏oszenia do Luksemburga. RównoczeÊnie przedrukowane w ten sposób og∏oszenie nie
65

tak orzek∏ Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, zresztà wbrew stanowisku Komisji Europejskiej, w sprawie C-45/87 (Dundalk)
p. 10
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mo˝e zawieraç informacji dodatkowych w stosunku do og∏oszenia opublikowanego
w unijnym dzienniku urz´dowym66.
Dziennik Urz´dowy Wspólnot Europejskich w cz´Êci dotyczàcej og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych zawiera nie tylko og∏oszenia z wszystkich krajów cz∏onkowskich, przewidziane w dyrektywach koordynujàcych zamówienia publiczne na us∏ugi, dostawy i roboty budowlane oraz w sektorach u˝ytecznoÊci publicznej, lecz równie˝ og∏oszenia o zamówieniach udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, instytucje unijne, instytucje z krajów
sygnatariuszy Porozumienia o Zamówieniach Rzàdowych GPA, og∏oszenia o zamówieniach udzielanych w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, og∏oszenia o zamówieniach w ramach programów pomocowych Unii PHARE i TACIS.
W ciàgu ostatniego roku system wydawania Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich z og∏oszeniami o zamówieniach publicznych uleg∏ istotnym zmianom. Do lata
1998 r. dziennik ten wydawany by∏ w postaci „tradycyjnej” – na papierze. Od lipca 1998r.
Dziennik Urz´dowy (w cz´Êci dotyczàcej zamówieƒ publicznych) jest ju˝ wydawany tylko
w postaci elektronicznej – na noÊnikach CD. Natomiast od 1 kwietnia 1999 r. Dziennik
Urz´dowy Wspólnot Europejskich z og∏oszeniami o zamówieniach publicznych dost´pny
jest bezp∏atnie w sieci komputerowej Internet, pod adresem http://ted.eur-op.eu.int. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad rozwojem systemów informatycznych wspomagajàcych udzielanie zamówieƒ publicznych (projekt SIMAP – Syst¯me d’Information pour les
Marchés Publics, adres internetowy: http://simap.eu.int). Jednym z elementów tego projektu jest umo˝liwienie przesy∏ania og∏oszeƒ do publikacji za poÊrednictwem Internetu
oraz udost´pnianie wyspecjalizowanego oprogramowania do wyszukiwania okreÊlonych
opublikowanych og∏oszeƒ.
Zgodnie z art. 11 ust. 13 tekst ka˝dego z og∏oszeƒ nie mo˝e przekraczaç 650 s∏ów. Ka˝da
z dyrektyw zawiera za∏àczniki, w których szczegó∏owo wymienione jest, jakie informacje
muszà byç zawarte w og∏oszeniu ka˝dego rodzaju; zaÊ na podstawie upowa˝nienia zawartego w art. 11 ust. 13 Komisja Europejska publikuje szczegó∏owe wzory (formularze)
og∏oszeƒ. Komisja Europejska zaleca67, by zamawiajàcy w og∏oszeniach stosowali okreÊlenia przedmiotu zamówienia równie˝ przez wskazanie odpowiedniej pozycji publikowanej
przez Komisj´ klasyfikacji „wspólnego s∏ownika zamówieƒ publicznych” (Common Procurement Vocabulary – CPV), lecz to zalecenie nie jest obowiàzujàce dla zamawiajàcych
(nie ma wià˝àcej mocy prawnej).
W dyrektywach nie znajduje si´ upowa˝nienie dla Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich do kontroli formalnej poprawnoÊci og∏oszeƒ i odrzucenia (odmowy publikacji) og∏oszenia niezgodnego z wzorem lub zawierajàcego zapisy niezgodne z dyrektywami, odmiennie ni˝ w polskim systemie zamówieƒ publicznych, gdzie Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych mo˝e odmówiç publikacji og∏oszenia, je˝eli nie spe∏nia ono warunków okreÊlonych w ustawie (art. 14a ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych).
66

Nie jest zabronione dodatkowe poinformowanie o treÊci opublikowanego og∏oszenia o przetargu wybranych firm, pod
warunkiem, ˝e: (1) informacja taka zostanie przekazana nie wczeÊniej ni˝ do publikacji urz´dowej, (2) informacja
skierowana do wybranych firm nie b´dzie zawieraç wi´cej (dodatkowych) informacji ni˝ w opublikowanym og∏oszeniu, (3) takie post´powanie nie b´dzie tworzyç preferencyjnych warunków dla wybranych firm – patrz S. Arrowsmith
„The Law on Public and Utilities Procurement”, Sweet & Maxwell, 1996 r., s. 195 – 196
67
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W praktyce przepisy dyrektyw dotyczàce og∏oszeƒ nie sà, w opinii Komisji Europejskiej,
w∏aÊciwie przestrzegane. Jak to oceniono w „Zielonej Ksi´dze”: „Niektóre detale okreÊlone we wzorcowych og∏oszeniach za∏àczonych do dyrektyw nie sà uwzgl´dnione w wielu og∏oszeniach opublikowanych w Dzienniku Urz´dowym. Kontrola opublikowanych og∏oszeƒ wykaza∏a te˝, ˝e obowiàzek opublikowania wst´pnych informacji oraz obwieszczeƒ o wyborze
oferty jest powszechnie ignorowany”68.
3.3 KRYTERIA KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW
System zamówieƒ publicznych w Unii Europejskiej wyraênie rozró˝nia i traktuje oddzielnie dwa typy operacji, dokonywanych przez zamawiajàcego w trakcie post´powania
o udzielanie zamówienia publicznego (niezale˝nie od tego, w której procedurze toczy si´
post´powanie): (1) sprawdzenie zdolnoÊci wykonawcy do wykonania danego zamówienia
oraz (2) wybór najkorzystniejszej oferty. Oba typy operacji rzàdzà si´ ró˝nymi przepisami: tryb oceny zdolnoÊci wykonawcy do wykonania zamówienia regulowany jest w rozdziale 2 („Kryteria kwalifikacji wykonawców”), zaÊ wybór najkorzystniejszej oferty w rozdziale 3 („Kryteria udzielenia zamówienia”). SpoÊród oferentów, którzy spe∏niajà wymogi odnoÊnie zdolnoÊci do wykonania danego zamówienia (kryteria, a raczej warunki wyboru kwalifikacji), wybiera si´ tego oferenta, który przed∏o˝y∏ najkorzystniejszà ofert´.
Dyrektywy nie wymagajà, by obie operacje by∏y roz∏àczne w czasie i nast´powa∏y po sobie (mogà byç dokonywane równoczeÊnie), lecz Trybuna∏ SprawiedliwoÊci wyraênie podkreÊla ich odmiennoÊç69.
W procedurach ograniczonych i negocjacyjnych zamawiajàcy dokonuje wyboru wykonawców, których zaprosi do udzia∏u w post´powaniu, w oparciu o obiektywnà ocen´ spe∏niania warunków odnoszàcych si´ do zdolnoÊci wykonawcy do wykonania zamówienia.
Oceniajàc zdolnoÊç wykonawcy do wykonania zamówienia zamawiajàcy bada, czy podlega on wykluczeniu jako podmiot niewiarygodny (art. 24), oraz ocenia jego sytuacj´ finansowà i ekonomicznà oferenta (art. 26), wiedz´ i mo˝liwoÊci techniczne (art. 27) – czyli bierze pod uwag´ wy∏àcznie cechy podmiotowe oferenta, w oderwaniu od przed∏o˝onej przezeƒ oferty. Wynikiem tej oceny jest podzia∏ wykonawców na dwie roz∏àczne grupy: (1) ci,
którzy zostali uznani za niezdolnych do w∏aÊciwego wykonania danego zamówienia i (2)
ci, którzy zostali uznani za zdolnych do w∏aÊciwego wykonania danego zamówienia (zakwalifikowani do dalszej cz´Êci procedury).
Oceniajàc i wybierajàc najkorzystniejszà spoÊród przed∏o˝onych ofert, zamawiajàcy poddaje ocenie tylko i wy∏àcznie jakoÊç i cen´ ofert (art. 30), w oderwaniu od cech podmiotowych oferenta, oceniajàc jednak tylko te oferty, które zosta∏y przed∏o˝one przez oferentów uznanych za zdolnych do wykonania zamówienia (art. 18). Wynikiem tej oceny jest
odrzucenie ofert nie spe∏niajàcych warunków zamówienia oraz gradacja i u∏o˝enie pozosta∏ych ofert w kolejnoÊci – od najbardziej korzystnej do najmniej korzystnej.
Kryteria stosowane w obu typach operacji sà roz∏àczne i nie mogà byç mieszane, stàd te˝
nie mo˝na wybraç oferty mniej korzystnej (drugiej w kolejnoÊci) tylko dla tego, ˝e zosta∏a przed∏o˝ona przez oferenta bardziej doÊwiadczonego lub b´dàcego w lepszej sytuacji finansowej, nie mo˝na ∏àczyç w jednà punktacj´ kryteriów odnoszàcych si´ do samej oferty (cena, jakoÊç, termin wykonania) z kryteriami odnoszàcymi si´ do wiarygodnoÊci ofe68
69

UZP, „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, s. 22
patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-31/87 (Beentjes) p. 15-16
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renta. Nie mo˝na równie˝ dopuÊciç do oceny oferty przed∏o˝onej przez oferenta wykluczonego jako niewiarygodnego lub uznanego za niezdolnego do wykonania danego zamówienia (nawet je˝eli jego oferta wydaje si´ byç najkorzystniejszà).
Kryteria kwalifikacji wykonawców powinny byç obiektywne (mierzalne), niedyskryminacyjne, nie ograniczajàce konkurencji. Powinny byç podane do wiadomoÊci wykonawcom
w sposób precyzyjny i jednoznaczny przed rozpocz´ciem post´powania (w og∏oszeniu lub
zaproszeniu do sk∏adania ofert) i nie mogà ulegaç zmianie w trakcie post´powania.
Uzasadnienie wprowadzenia mo˝liwoÊci badania zdolnoÊci wykonawcy do w∏aÊciwego
wykonania zamówienia jest oczywiste. Wyeliminowanie oferenta, który wprawdzie przed∏o˝y∏ najlepszà (na papierze) ofert´, lecz który nie rokuje szansy w∏aÊciwego wykonania
zamówienia ze wzgl´du na swojà s∏aboÊç ekonomicznà lub technicznà, bàdê niew∏aÊciwe
wykonywanie zamówieƒ w przesz∏oÊci, pozwala na unikni´cie ryzyka zmarnowania pieni´dzy publicznych. Warto zauwa˝yç, ˝e dyrektywy nie wprowadzajà obowiàzku sprawdzania wiarygodnoÊci, mo˝liwoÊci technicznych oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej
oferentów w toku post´powania o udzielenie zamówienia, lecz jedynie dopuszczajà takà
mo˝liwoÊç, pozostawiajàc decyzj´ co do skorzystania z tej opcji paƒstwu cz∏onkowskiemu
i zamawiajàcemu. Celem przepisów dyrektyw w tym zakresie jest raczej ograniczenie mo˝liwoÊci arbitralnego i nieuzasadnionego wykluczania oferentów z post´powania, a w dalszej perspektywie znoszenie barier i ochrona otwartego dost´pu do zamówieƒ publicznych w ramach wewn´trznego rynku Unii Europejskiej70.
Zamawiajàcy niezw∏ocznie powiadamia oferenta o jego wykluczeniu71, a nie póêniej ni˝
w ciàgu 15 dnia od daty otrzymania pisemnego wniosku od wykluczonego oferenta,
przedstawia mu szczegó∏owe uzasadnienie decyzji o wykluczeniu – art. 8 ust. 1.
Analizujàc dyrektywy i orzecznictwo Trybuna∏u SprawiedliwoÊci wyró˝niç mo˝na cztery
kategorie wymogów podmiotowych stawianych wykonawcom: wiarygodnoÊç (art. 24), sytuacja finansowa i ekonomiczna (art. 26), mo˝liwoÊci techniczne (art. 27), warunki dodatkowe (orzecznictwo Trybuna∏u).
Dodatkowo, powy˝sze kryteria wyboru kandydatów do post´powania podzieliç mo˝na
na dwie grupy72:
• formalne, gdzie zamawiajàcy sprawdza wy∏àcznie, czy oferent prawid∏owo przed∏o˝y∏
w∏aÊciwe dokumenty (wpis do rejestru sàdowego lub handlowego, zaÊwiadczenie o nie
zaleganiu z podatkami i op∏atami). Zamawiajàcy nie dysponuje swobodà oceny czy te˝
podwa˝enia prawdziwoÊci faktów wykazanych w tych dokumentach, nie mo˝e ˝àdaç
dostarczenia dodatkowych dowodów (dotyczy sprawdzenia wiarygodnoÊci – art. 24),
• materialne, gdzie zamawiajàcy ocenia na podstawie dostarczonych dowodów (dokumenty bankowe poÊwiadczajàce sytuacj´ finansowà oferenta, referencje dotyczàce poprzednio wykonanych zamówieƒ, opis wyposa˝enia technicznego itd.), czy oferent znajduje
si´ w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej (art. 26) i posiada odpowiednià
wiedz´ i mo˝liwoÊci techniczne (art. 27).
3.3.1 WiarygodnoÊç
Zgodnie z art. 24 z udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia mo˝na wykluczyç
wykonawców, którzy zostali uznani za niewiarygodnych na tej podstawie, ˝e:
70

S. Arrowsmith, „The Law on Public and Utilities Procurement”, Sweet & Maxwell, 1996 r., s. 229
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie T-19/95 (Adia Interim) p. 31
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a) sà w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, zawarli umow´ z wierzycielami, zawiesili dzia∏alnoÊç gospodarczà albo znajdujà si´ w analogicznej sytuacji, wynikajàcej z podobnej
procedury przewidzianej prawem krajowym,
b) sà przedmiotem post´powania o og∏oszenie upad∏oÊci, o wydanie nakazu przymusowej
likwidacji lub post´powania uk∏adowego z wierzycielami albo innego podobnego post´powania przewidzianego prawem krajowym;
c) zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przest´pstwa zwiàzane z ich dzia∏alnoÊcià
zawodowà;
d) sà winni powa˝nego wykroczenia zawodowego, udowodnionego w jakikolwiek sposób;
e) nie wype∏niajà obowiàzku p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne wymaganych
przepisami prawa kraju, w którym majà siedzib´ lub kraju zamawiajàcego;
f) nie wype∏niajà obowiàzku p∏atnoÊci podatków, wymaganych przepisami prawa kraju
swojej siedziby lub kraju zamawiajàcego;
g) sà winni powa˝nego sfa∏szowania oÊwiadczeƒ wymaganych przepisami dyrektywy.
Je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy dowodu, ˝e nie dotyczy go ˝aden z przypadków wymienionych w punktach pkt. a), b), c), e) lub f), zobowiàzany jest przyjàç jako wystarczajàcy dowód (nie ma prawa ˝àdaç innego dowodu ni˝ wymieniony poni˝ej):
• w przypadku pkt. a), b) lub c) – wyciàg z rejestru sàdowego, a w przypadku jego braku
równowa˝ny dokument, wystawiony przez w∏aÊciwy organ sàdowy lub administracyjny
w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa dany wykonawca, wskazujàcy, ˝e
wymogi te sà spe∏nione,
• w przypadku pkt. e) lub f) – zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ danego paƒstwa cz∏onkowskiego.
W przypadku postawienia przez zamawiajàcego zarzutu zajÊcia okolicznoÊci wskazanych
w pkt d) (powa˝ne wykroczenie zawodowe) lub g) (sfa∏szowanie oÊwiadczeƒ), na zamawiajàcym spoczywa ci´˝ar udowodnienia, ˝e takie okolicznoÊci majà miejsce. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e w tych przypadkach dyrektywy nie wymagajà dla skutecznego uznania
tych przes∏anek istnienia prawomocnego wyroku (jak w punkcie (c) – przest´pstwo zwiàzane z dzia∏alnoÊcià zawodowà).
Powy˝sza lista jest listà zamkni´tà i wyczerpujàcà, co znaczy, ˝e zamawiajàcy nie mo˝e
wykluczyç wykonawc´ jako niewiarygodnego z powodów innych ni˝ wymienione w art. 24
pkt a) do g) i nie mo˝e ˝àdaç innych dowodów ni˝ te, o których mowa w drugiej cz´Êci
art. 2473.
Dyrektywy nie okreÊlajà, jakiego przedzia∏u czasowego dotyczà powy˝sze przes∏anki (na
jak d∏ugo naruszenie przez oferenta przepisów skutkuje mo˝liwoÊcià wykluczenia go
z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego), pozostawiajàc to do regulacji
przez paƒstwa cz∏onkowskie.
3.3.2 Sytuacja finansowa i ekonomiczna
Zgodnie z art. 26 ust. 1 dowodem odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej mogà byç nast´pujàce dokumenty:
a) odpowiednie oÊwiadczenia banku (w przypadku us∏ug tak˝e dowód ubezpieczenia od
odpowiedzialnoÊci cywilnej w ramach zawodu);
b) przed∏o˝enie bilansów firmy lub wyciàgów z bilansów, jeÊli ich publikowanie przewiduje prawo spó∏ek kraju siedziby wykonawcy;
73
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c) oÊwiadczenie o ogólnym obrocie dostawcy oraz obrocie dostaw, b´dàcych przedmiotem
zamówienia, w trzech poprzednich latach finansowych.
Powy˝sza lista nie jest listà zamkni´tà, ust. 2 artyku∏u 26 dopuszcza ˝àdanie, dla wykazania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, równie˝ innych dokumentów ni˝
wymienione w ust. 1, wymagajàc jedynie, by informacja o tym, jakie dodatkowe dokumenty majà byç przed∏o˝one przez wykonawców znalaz∏a si´ w og∏oszeniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert. Jak stwierdzi∏ Trybuna∏ Europejski, celem tego przepisu „nie jest
ograniczenie uprawnieƒ paƒstw cz∏onkowskich do okreÊlania poziomu sytuacji finansowej
i ekonomicznej, wymaganego od wykonawców przyst´pujàcych do post´powania o udzielenie
zamówienia, lecz jedynie okreÊlenie, jakiego rodzaju dokumenty lub dowody mogà byç dostarczone w celu stwierdzenia sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy” a tak˝e, ˝e
„z wyk∏adni j´zykowej art. 26, w szczególnoÊci ust. 2, wynika, ˝e lista dokumentów tam przytoczona nie jest listà wyczerpujàcà”74. W szczególnoÊci w tej samej sprawie Trybuna∏ uzna∏
za dopuszczalne ustanowienie jako kryterium sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawców, wymóg wykonania przez nich w ostatnim czasie robót budowlanych o okreÊlonej ∏àcznej wartoÊci.
3.3.3 Wiedza i mo˝liwoÊci techniczne
Zgodnie z art. 27 dyrektywy o robotach budowlanych, art. 23 dyrektywy o dostawach
i art. 32 dyrektywy o us∏ugach dowodem wiedzy lub mo˝liwoÊci technicznych wykonawcy mogà byç:
a) kwalifikacje w zakresie wykszta∏cenia i zawodu przedsi´biorcy lub personelu kierowniczego firmy, a tak˝e, w szczególnoÊci, osoby lub osób odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia (nie dotyczy dostaw);
b) spis g∏ównych zamówieƒ wykonanych w ciàgu trzech ostatnich lat, z podaniem wartoÊci, dat wykonania oraz odbiorców publicznych lub prywatnych:
• w przypadku zamówieƒ dla instytucji publicznych dowód przedstawia si´ w formie zaÊwiadczenia wydawanego lub poÊwiadczonego przez w∏aÊciwy organ;
• w przypadku zamówieƒ dla nabywców prywatnych potwierdza je zaÊwiadczenie wystawione przez zamawiajàcego, a w braku takiego zaÊwiadczenia dopuszcza si´ zwyk∏e
oÊwiadczenie wykonawcy;
c) wykaz narz´dzi, wyposa˝enia technicznego i sprz´tu, jakim wykonawca mo˝e dysponowaç wykonujàc zamówienie;
d) wykaz przeci´tnego rocznego zatrudnienia w przedsi´biorstwie oraz liczby personelu
kierowniczego w ciàgu ostatnich trzech lat (nie dotyczy dostaw);
e) wykaz techników lub placówek technicznych, jakimi przedsi´biorstwo dysponuje dla
wykonania zamówienia, niezale˝nie od tego, czy nale˝à one do przedsi´biorstwa.
Dodatkowo w odniesieniu do dostaw, tak˝e:
d) próbki, opisy lub fotografie produktów, jakie majà byç dostarczone, przy czym ich autentycznoÊç winna zostaç potwierdzona na wniosek zamawiajàcego,
e) zaÊwiadczenia wydane przez urz´dowe instytucje kontroli jakoÊci lub placówki o zatwierdzonych uprawnieniach, potwierdzajàce, i˝ poprzez odpowiednie odniesienia dok∏adnie oznaczone produkty odpowiadajà okreÊlonym specyfikacjom lub normom
(certyfikaty);
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f) je˝eli produkty, b´dàce przedmiotem dostawy, sà skomplikowane lub, w wyjàtkowym
przypadku, s∏u˝à szczególnemu celowi, kontrol´ dostawcy dokonanà przez zamawiajàcego albo, na jego rzecz, przez w∏aÊciwy organ urz´dowy kraju siedziby dostawcy, z zastrze˝eniem zgody tego organu; kontrola ta dotyczy zdolnoÊci produkcyjnych dostawcy, a w razie koniecznoÊci tak˝e jego mo˝liwoÊci naukowych i badawczych oraz Êrodków kontroli jakoÊci.
Dopuszczalnym kryterium w ramach oceny wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych wykonawcy mo˝e byç doÊwiadczenie w wykonywaniu prac podobnych do b´dàcych przedmiotem
zamówienia75.
Podobnie jak w odniesieniu do kryteriów badania wiarygodnoÊci, zawarte w dyrektywach
listy dopuszczalnych kryteriów badania potencja∏u technicznego wykonawcy sà listami
wyczerpujàcymi i zamkni´tymi; ani paƒstwo cz∏onkowskie w swym ustawodawstwie, ani
zamawiajàcy w konkretnych post´powaniach nie mogà poza nie wychodziç i ˝àdaç dodatkowych dowodów potencja∏u technicznego oferenta, nie przewidzianych wprost w dyrektywach76.
3.3.4 Warunki dodatkowe
W uzupe∏nieniu do kryteriów selekcji oferentów zawartych wprost w dyrektywach Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w swym orzecznictwie wprowadzi∏ koncepcj´ warunków dodatkowych.
Precedensowym orzeczeniem w tej sprawie by∏ wyrok z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie
C-31/87 (Beentjes). W sprawie tej Trybuna∏ odpowiada∏ na pytanie, czy lista kryteriów
udzia∏u w post´powaniu zawarta w art. 24 – 27 dyrektywy jest zamkni´ta, czy te˝ dopuszczalne jest wykluczenie z post´powania oferenta na podstawie innego, dodatkowego kryterium, nie znajdujàcego umocowania w omówionych przepisach dyrektyw (w tym konkretnym przypadku warunkiem udzia∏u w post´powaniu by∏o zadeklarowanie przez wykonawc´ zatrudnienia osób bezrobotnych z terenów dotkni´tych bezrobociem strukturalnym – a wi´c wymóg ten nie odnosi∏ si´ ani do wiarygodnoÊci oferenta, ani jego potencja∏u technicznego czy sytuacji finansowej i ekonomicznej). Trybuna∏ uzna∏, ˝e dopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowego, niewymienionego w dyrektywie warunku udzia∏u
w post´powaniu77, takiego jak zatrudnienie bezrobotnych, jeÊli nie wywiera skutku bezpoÊrednio lub poÊrednio dyskryminujàcego firmy z innych paƒstwa cz∏onkowskich78, a wi´c
˝e trzy g∏ówne kryteria wymienione w art. 24 – 27 nie stanowià listy zamkni´tej i wyczerpujàcej. W Êwietle tego orzeczenia paƒstwa cz∏onkowskie majà mo˝liwoÊci wprowadzania
dodatkowych warunków udzia∏u w zamówieniach publicznych, przy za∏o˝eniu, ˝e (1) warunki te nie b´dà sprzeczne z ca∏oÊcià prawa europejskiego (przede wszystkim z zasadà
swobody przep∏ywu towarów i us∏ug) i nie b´dà dyskryminowaç oferentów z innych
paƒstw cz∏onkowskich, i (2) warunki te zostanà wystarczajàco szczegó∏owo opisane
w og∏oszeniu o post´powaniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert. Dalsze za∏o˝enia (nie75
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77
w Êwietle wczeÊniejszych orzeczeƒ Trybuna∏u w podobnych sprawach (sprawy C-27-29/86 (CEI and Bellini) oraz
C-76/81 (Transporoute)) spodziewaç si´ nale˝a∏o odmiennego stanowiska – ˝e dozwolone jest wykluczenie oferenta
z post´powania jedynie na podstawie kryteriów wskazanych wprost w dyrektywach (art. 24 – 27), i ˝e niedopuszczalne jest wprowadzanie innych dodatkowych, nie przewidzianych w dyrektywach, kryteriów, umo˝liwiajàcych wykluczenie z post´powania (tak w opinii rzecznika generalnego Darmon z 4 maja 1988 r. przed∏o˝onej Trybuna∏owi
w sprawie C-31/87 p. 30 – 43, a zw∏aszcza p. 39)
78
patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-31/87 (Beentjes) p. 37
76
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dopowiedziane w tym miejscu przez Trybuna∏, lecz oczywiste) to, ˝e (3) warunki te równie˝ b´dà sformu∏owane w sposób obiektywny (mierzalny) i (4) b´dà stosowane jednakowo wobec wszystkich oferentów.
W literaturze przedmiotu istniejà dwie odmienne interpretacje prawniczego znaczenia tego fragmentu orzeczenia w sprawie Beentjes. Wed∏ug pierwszej interpretacji79 Trybuna∏ zaakceptowa∏ odr´bnà, dodatkowà (w stosunku do wymienionych wprost w dyrektywach)
kategori´ kryteriów udzia∏u w post´powaniu o zamówienie publiczne, natomiast wed∏ug
interpretacji Komisji Europejskiej decyzja Trybuna∏u nie rozszerza katalogu kryteriów
udzia∏u w post´powaniu i oceny ofert, które sà wyczerpujàco wymienione w dyrektywie
(w art. 24 – 27 oraz 30), lecz zezwala na jednostronne wprowadzanie przez zamawiajàcego do umowy w sprawie zamówienia publicznego dodatkowych warunków, które muszà
byç zaakceptowane przez wykonawc´80. W praktyce jednak owe dodatkowe warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego i tak spe∏niajà funkcj´ kryteriów udzia∏u oferentów w post´powania, gdy˝ odmowa ich przyj´cia przez oferenta skutkuje jego wykluczeniem z post´powania81.
Ostatnio, w nawiàzaniu do orzeczenia Trybuna∏u w sprawie Beentjes, Komisja Europejska
w swym Komunikacie z 11 marca 1998 r. uzna∏a za dopuszczalne wprowadzenie dodatkowych kryteriów udzia∏u w zamówieniach publicznych, wtórnych wobec (1) oceny zdolnoÊci wykonawcy do rzetelnego wykonania danego zamówienia i (2) efektów ekonomicznych (oszcz´dnoÊci), bezpoÊrednio zwiàzanych z konkurencyjnym wyborem wykonawcy
danego zamówienia, zwiàzanych z ochronà Êrodowiska i aspektami spo∏ecznymi (ochrona praw socjalnych, przestrzeganie równoÊci szans – np. zatrudnianie kobiet i grup gorzej
sytuowanych). Komisja wr´cz zach´ca paƒstwa cz∏onkowskie do wykorzystywania ich si∏y przetargowej dla realizacji takich celów ekologicznych i spo∏ecznych82. Niektórzy komentatorzy83 przestrzegajà przed odejÊciem, przez tak szerokà interpretacj´, od pierwotnych za∏o˝eƒ systemu zamówieƒ publicznych (maksymalizacja korzyÊci ekonomicznych
w wydatkach publicznych i liberalizacja handlu) w stron´ realizacji innych celów polityki
spo∏ecznej, które mogà i powinny byç realizowane odmiennymi Êrodkami (np. przez pomoc paƒstwa). Groziç to mo˝e zwi´kszeniem wydatków na zamówienia publiczne
(w zwi´kszonych kosztach zamówieƒ ukrywa si´ wydatki na inne cele) oraz niejawnym
wprowadzeniem mechanizmów dyskryminacyjnych.
Przyk∏adem realizacji innych celów polityki paƒstwa za pomocà systemu zamówieƒ publicznych, bez naruszania samych procedur zamówieƒ publicznych i pogarszania sytuacji
innych (nie obj´tych politykà preferencyjnà) wykonawców, mo˝e byç zestaw dzia∏aƒ proponowany przez Komisj´ w celu zwi´kszenia udzia∏u w zamówieniach publicznych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Proponowane dzia∏ania obejmujà u∏atwienia w dost´pie
do informacji o zamówieniach, organizowanie ukierunkowanych szkoleƒ, promocj´
udzia∏u ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w zamówieniach, pomoc w usuwaniu barier
prawnych i faktycznych84. Komisja nie proponuje zatem wprowadzenia szczególnych preferencji ograniczajàcych konkurencj´, polegajàcych np. na zastrze˝eniu pewnych (mniej79

P.-A. Trepte „Public Procurement in the EC” s. 57 – 58 oraz Ch. Bock „Das europäische Vergaberecht für
Bauuafträge”, Helbing & Lichtenhahn, 1993 r., s. 354 – 355
80
Commission Communication COM (89) 400 „Public Procurement -Regional and Social Aspects” p. 47
81
J. M. Fernández Martín, „The EC Public Procurement Rules. A Critical Analysis”, Clarendon Press, 1996 r., s. 61 – 62
82
UZP, „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, s. 107 - 109
83
patrz np. Ch. Bovis, „EC Public Procurement Law”, Longman, 1997 r., s. 118 – 121
84
UZP, „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, s. 98 – 99
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szych) zamówieƒ wy∏àcznie dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, bàdê zagwarantowaniu
koniecznoÊci ich udzia∏u, jako podwykonawców, w wi´kszych projektach – tak jak to jest
na przyk∏ad w Stanach Zjednoczonych.
Za niedopuszczalne i sprzeczne z zasadà swobodnego przep∏ywu towaru i us∏ug uznaje
Trybuna∏ wszelkie formy preferencji lokalnych lub regionalnych (np. koniecznoÊç korzystania, nawet w ograniczonym tylko zakresie, wy∏àcznie z lokalnych wykonawców lub korzystniejsze traktowanie ofert z∏o˝onych przez firmy z danego regionu)85, co wyklucza stosowanie instrumentów zamówieƒ publicznych jako narz´dzia realizowania polityki regionalnej86. Za sprzeczne w sposób oczywisty z dyrektywami i Traktatem Rzymskim uznaç
nale˝y preferencje krajowe, jakie wyst´pujà na przyk∏ad w polskiej ustawie o zamówieniach publicznych z 1994 roku (i, w chwili obecnej, w przepisach innych paƒstw naszego
regionu)87.
3.3.5 Urz´dowe listy wykonawców zamówieƒ publicznych
W niektórych paƒstwach unijnych odpowiednie w∏adze prowadzà oficjalne listy (rejestry)
wykonawców upowa˝nionych (certyfikowanych) do ubiegania si´ o zamówienia publiczne. Zgodnie z art. 29 ust. 3 wpis na takà list´ (uzyskanie stosownego certyfikatu) jest alternatywnym dowodem zdolnoÊci oferenta do wykonania zamówienia88 i oznacza jedynie
domniemanie, ˝e dany wykonawca spe∏ni∏ odpowiednie warunki podmiotowe (dotyczàce
wiarygodnoÊci, sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych) wymagane od kandydatów w danym post´powaniu o udzielenie zamówienia. Firmy wpisane na oficjalne listy nie mogà byç traktowane lepiej (preferencyjnie), ni˝ firmy
nie posiadajàce odpowiedniego certyfikatu, na przyk∏ad przez zwolnienie tylko firm certyfikowanych od obowiàzku wniesienia wadium89. Tym bardziej nie mo˝na ograniczyç
udzia∏u w post´powaniu tylko do firm z list urz´dowych. Posiadanie wpisu na oficjalnà
(urz´dowà) list´ uznanych wykonawców zamówieƒ publicznych mo˝e byç u∏atwieniem dla
oferenta (zamiast wielu dokumentów szczegó∏owych sk∏ada tylko jeden ogólny dokument, potwierdzajàcy jego kwalifikacje do wykonania zamówienia), nie mo˝e byç natomiast samoistnym (dodatkowym) warunkiem dopuszczenia do post´powania; oferent
dysponuje swobodà wyboru, czy udowodni spe∏nianie warunków podmiotowych przez
przed∏o˝enie dokumentu potwierdzajàcego wpis na list´ (certyfikat), czy te˝ przek∏adajàc
inne dokumenty wskazane w art. 24 – 2790, a zamawiajàcy zobowiàzany jest dopuÊciç do
post´powania równie˝ wykonawc´ nie wpisanego na oficjalnà list´, je˝eli udowodni on
swojà zdolnoÊç do wykonania zamówienia za pomocà innych dokumentów.
Informacje, które wynikajà z takiego certyfikatu nie mogà byç kwestionowane przez zamawiajàcego, mo˝e on za˝àdaç jedynie aktualizacji informacji o nie zaleganiu ze sk∏adka85

patrz np. orzeczenie z 20 marca 1990 r. w sprawie C-21/88 (Du Pont) p. 7-15 oraz orzeczenie z 3 czerwca 1992 r.
w sprawie C-360/89 p. 6 – 8
86
patrz S. Arrowsmith „A Guide to the Procurement Cases of the Court of Justice”, Earlsgate Press, 1992 r., s. 106
87
wszelkie istniejàce wczeÊniej preferencje regionalne w zamówieniach publicznych paƒstw cz∏onkowskich Unii (Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Grecja, W∏ochy) mia∏y byç zniesione ostatecznie do koƒca 1992 r. Komisja Europejska
twierdzi, ˝e nie ma ˝adnego dowodu, i˝ stosowanie preferencji regionalnych w tych krajach osiàgn´∏o zamierzony rezultat – tzn. spowodowa∏o alokacj´ zamówieƒ publicznych w preferowanym regionie i w istotny sposób przyczyni∏o
si´ do przyspieszenia jego rozwoju. (Commission Communication COM (89) 400 „Public Procurement – Regional and
Social Aspects” p. 32 – 40).
88
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 10 lutego 1982 r. w sprawie C-76/81 (Transporoute) p. 13
89
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 17 listopada 1993 r. w sprawie C-71/92 p. 56
90
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 17 listopada 1993 r. w sprawie C-71/92 p. 45
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mi na ubezpieczenia spo∏eczne (art. 29 ust. 3 zd. drugie). Zamawiajàcy w ograniczonym
stopniu zwiàzany jest zawartà w przedstawionym przez wykonawc´ certyfikacie klasyfikacjà (uprawniajàcà do wykonywania okreÊlonych zamówieƒ, np. okreÊlonej wielkoÊci), ma
prawo do samodzielnej oceny, czy poziom wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych oraz sytuacja
finansowa i ekonomiczna wykonawcy sà wystarczajàce dla wykonania danego zamówienia, zobowiàzany jest do akceptacji klasyfikacji tylko wówczas, gdy oparta zosta∏a na kryteriach równowa˝nych do przyj´tych w danym post´powaniu91.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 4 paƒstwa prowadzàce urz´dowe listy wykonawców dopuszczonych do realizacji zamówieƒ publicznych zobowiàzane sà do dostosowania sposobu prowadzenia tych list do odpowiednich przepisów dyrektyw. Znaczy to, ˝e warunki wpisu
na list´ muszà byç takie same, jak warunki kwalifikacji do udzia∏u w ka˝dym post´powaniu o udzielenie zamówienia i muszà odnosiç si´ tylko do okreÊlonych w art. 24 – 27
obiektywnych kryteriów, zwiàzanych z wiarygodnoÊcià wykonawcy, jego sytuacjà finansowà i ekonomicznà oraz wiedzà i mo˝liwoÊciami technicznymi oraz, ˝e taki sam jak
w art. 24 – 27 jest równie˝ dopuszczalny zestaw dokumentów, jakich mo˝na ˝àdaç od wykonawcy w celu wpisania go na list´. Mo˝liwoÊç wpisu na takà list´ musi byç otwarta (art.
29 ust. 5), oparta na zasadzie równego i powszechnego dost´pu, w szczególnoÊci zakazane jest dyskryminowanie wykonawców pochodzàcych z innych paƒstw cz∏onkowskich.
3.4 KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zgodnie z art. 30 zamawiajàcy wybiera ofert´:
• albo wy∏àcznie na podstawie najni˝szej ceny („lowest price only”),
• albo ofert´ uznanà za najkorzystniejszà ekonomicznie („most economically advantageous”).
Pierwszy przypadek nie nastr´cza ˝adnych trudnoÊci interpretacyjnych – wyboru dokonuje si´ w oparciu o tylko jeden element – cen´ oferty; spoÊród z∏o˝onych ofert wybiera si´
po prostu najtaƒszà. Zaletami tego sposobu oceny ofert sà: szybkoÊç i prostota post´powania, przejrzystoÊç decyzji. Wadà jest to, ˝e abstrahuje si´ od pozosta∏ych elementów
ofert, takich jak jakoÊç czy termin wykonania, preferujàc w ten sposób oferty taƒsze lecz
byç mo˝e gorsze. Nie zawsze te˝ kryterium wy∏àcznie ceny jest adekwatne do bardziej
skomplikowanych zamówieƒ. Stàd zasadne wydaje si´ stosowanie go przede wszystkim
przy prostych zakupach towarów i us∏ug powszechnie dost´pnych, o ustalonych standardach jakoÊciowych (jak w trybie „zapytania o cen´” przewidzianym w art. 67 – 69 polskiej
ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r.).
W drugim przypadku, wybierajàc ofert´ uznanà za najbardziej korzystnà ekonomicznie,
zamawiajàcy ocenia oferty wed∏ug ró˝nych kryteriów, odnoszàcych si´ do przedmiotu zamówienia. Dyrektywy przyk∏adowo wymieniajà, jakie to mogà byç kryteria:
• cena,
• termin wykonania,
• jakoÊç techniczna,
• koszty bie˝àce,
• u˝ytecznoÊç,
91

orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 9 lipca 1987 r. w sprawach C-27-29/86 (CEI and Bellini)
p. 26 – 27
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• jakoÊç i zalety estetyczne,
• wsparcie techniczne (serwis).
Powy˝sza lista kryteriów oceny, która spoÊród przed∏o˝onych ofert jest ofertà najkorzystniejszà ekonomicznie nie jest listà wyczerpujàcà, lecz tylko przyk∏adowà, w zale˝noÊci od
specyfiki konkretnego zamówienia zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w∏asny zestaw kryteriów.
Jednak˝e kryteria oceny oferty nie mogà byç dowolne i uznaniowe, dajàc zamawiajàcemu
nieograniczonà swobod´ arbitralnego wyboru oferty, lecz muszà byç sformu∏owane
obiektywnie, odnosiç si´ wy∏àcznie do przedmiotu zamówienia92 i nale˝y je stosowaç jednakowo wobec wszystkich ofert.
Jak wspomniano wczeÊniej, kryteria selekcji kandydatów, odnoszàce si´ do wiarygodnoÊci, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz mo˝liwoÊci technicznych wykonawców nie
mogà byç stosowane jako kryteria oceny i wyboru ofert. Jak to okreÊli∏ w jednej ze swych
opinii w post´powaniu przed Europejskim Trybuna∏em SprawiedliwoÊci rzecznik generalny Darmon kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie odnoszà si´ do produktu, a nie producenta, do jakoÊci towaru (us∏ugi, roboty budowlanej), a nie do jakoÊci
wykonawcy93.
Niedopuszczalna (sprzeczna z dyrektywà) jest procedura, zgodnie z którà za ofert´ najkorzystniejszà ekonomicznie uznaje si´ ofert´ z cenà najbardziej zbli˝onà do Êredniej ceny
wszystkich ofert z∏o˝onych w przetargu94.
Zamawiajàcy mo˝e dokonywaç oceny jedynie w oparciu o kryteria og∏oszone wczeÊniej,
w og∏oszeniu o post´powaniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert, przy czym nale˝y okreÊliç, w miar´ mo˝liwoÊci, kolejnoÊç wa˝noÊci (hierarchi´) kryteriów (art. 30 ust. 2). Kryteria powinny byç opisane wystarczajàco szczegó∏owo, nie wystarczy ogólne wskazanie
„oferta najkorzystniejsza” lub odes∏anie do przepisów krajowych95. Zamawiajàcy nie mo˝e do oceny ofert stosowaç dodatkowych kryteriów, innych ni˝ wskazane uprzednio, nawet jeÊli po z∏o˝eniu i otwarciu ofert uÊwiadamia sobie, ˝e w og∏oszeniu pominà∏ kryterium istotne dla oceny, która oferta jest najkorzystniejsza. Celem tych przepisów jest dok∏adne poinformowanie potencjalnych oferentów, które cechy oferty b´dà istotne dla wyboru najkorzystniejszej oferty, i naruszenie tych przepisów prowadzi na naruszenia zasady równego traktowania oferentów i przejrzystoÊci procedur96. Je˝eli w og∏oszeniu lub dokumentach przetargu nie podano w sposób prawid∏owy ˝adnego kryterium wyboru oferty, to w takim post´powaniu jedynym dopuszczalnym kryterium wyboru oferty mo˝e byç
kryterium najni˝szej ceny97.
Je˝eli zamawiajàcy uwa˝a, ˝e z∏o˝ona oferta ma zani˝onà cenà („abnormally low bid“)
i z tej racji jest ofertà niewiarygodnà, nie mo˝e jej odrzuciç bez weryfikacji i dok∏adnej
analizy przeprowadzonej na podstawie uzyskanych od oferenta szczegó∏owych dodatkowych wyjaÊnieƒ, dotyczàcych przyczyn niskiej ceny jego oferty (art. 30 ust. 4). Zgodnie
z orzeczeniem Trybuna∏u SprawiedliwoÊci celem tej regulacji jest ochrona oferentów przed
arbitralnoÊcià zamawiajàcych98. Niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadà wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne odrzucanie ofert
92

patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-31/87 (Beentjes) p. 19 i 26
opinia rzecznika generalnego Darmon z 4 maja 1988 r. przed∏o˝ona Trybuna∏owi w sprawie C-31/87 p. 35
94
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 28 marca 1985 r. w sprawie C-274/83 p.25
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patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 20 wrzeÊnia 1988 r. w sprawie C-31/87 (Beentjes) p. 35
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patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 25 kwietnia 1996 r. w sprawie C-87/94 (Bus Wallons) p. 88
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opinia rzecznika generalnego Darmon z 4 maja 1988 r. przed∏o˝ona Trybuna∏owi w sprawie C-31/87 p. 38
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orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 10 lutego 1982 r. w sprawie C-76/81 (Transporoute) p. 17
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o cenach poni˝ej pewnego poziomu (np. taƒszych o wi´cej ni˝ 10% od Êredniej ceny
wszystkich z∏o˝onych ofert albo poni˝ej wartoÊci szacunkowej ustalonej przez zamawiajàcego), bez dania oferentom mo˝liwoÊci wykazania, ˝e ich oferta jest rzetelna99.
W przypadku odrzucenia oferty z racji zani˝onej ceny, zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç o tym Komisj´ Europejskà.
W przeciwieƒstwie na przyk∏ad do Ustawy Modelowej ONZ o Zamówieniach Publicznych (UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services)100,
dyrektywy Unii Europejskiej nie zawierajà ˝adnych przepisów, regulujàcych kwesti´ dopuszczalnoÊci prowadzenia podczas przetargu przez zamawiajàcego negocjacji z oferentami odnoÊnie z∏o˝onych ofert.
Natomiast w czasie uchwalania skonsolidowanej dyrektywy dotyczàcej zamówieƒ publicznych na roboty budowlane Rada i Komisja Europejska wyda∏y oÊwiadczenie101
w sprawie zakazu negocjacji w procedurze otwartej i ograniczonej:
„Rada i Komisja oÊwiadczajà, ˝e w procedurach otwartych i ograniczonych niedozwolone sà
wszelkie negocjacje z kandydatami lub oferentami, dotyczàce zasadniczych (fundamental)
aspektów zamówienia, których modyfikacje mog∏yby zak∏óciç konkurencj´, a w szczególnoÊci dotyczàce cen; jednak˝e dyskusje z kandydatami lub oferentami mogà byç prowadzone jedynie w celu wyjaÊnienia lub uzupe∏nienia ofert lub wymagaƒ stawianych przez zamawiajàcego, pod warunkiem, ˝e nie pociàgajà za sobà dyskryminacji”102.
Prowadzenie negocjacji i zmiana oferty po jej z∏o˝eniu mo˝e prowadziç do naruszenia zasady równego traktowania oferentów oraz zasady przejrzystoÊci procedur, a procedura
przetargowa wymaga, by wszyscy oferenci mieli równe szanse w momencie przygotowywania swych ofert103.
Prowadzenie dyskusji z (potencjalnymi) oferentami mo˝liwe jest w pewnych sytuacjach,
pod warunkiem jednak, ˝e nie zostanie naruszona zasada równego traktowania oferentów, przejrzystoÊci procedur, i nie doprowadzi to do ograniczenia konkurencji. Jak to sugeruje pkt 10 preambu∏y do dyrektywy 97/52/EC, dopuszczalne jest prowadzenie dyskusji
zamawiajàcego z potencjalnymi oferentami odnoÊnie aspektów technicznych przygotowywanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed og∏oszeniem post´powania.
W literaturze nie jest jednoznacznie przesàdzone, w jakim zakresie dopuszczalne sà dyskusje majàce na celu wyjaÊnienie lub uzupe∏nienie z∏o˝onych ofert, i czy dopuszczalne sà
na przyk∏ad w nast´pujàcych sytuacjach104:
• oferty sà niezgodne ze specyfikacjà, przy czym niezgodnoÊç dotyczy nieistotnych formalnoÊci, ∏atwych do usuni´cia w sposób nie naruszajàcy istoty danej oferty (np. cen´
wyra˝ono w innej walucie ni˝ wymaga∏a tego specyfikacja),
• oferta zawiera oczywiste omy∏ki arytmetyczne,
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dwuznaczna lub niekompletna.
99

orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 22 czerwca 1989 r. w sprawie C-103/88 (Constanzo) p. 18
art. 34 Ustawy Modelowej UNCITRAL (w Rozdziale III, dotyczàcym przetargu): „Niedopuszczalne sà jakiekolwiek
negocjacje pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà w sprawie z∏o˝onej oferty”, w Êlad za tà regulacjà por. analogiczny
przepis art. 44 ust. 2 polskiej ustawy z 1994 r.
101
takie oÊwiadczenie nie ma bezpoÊrednio mocy prawnej, jednak jest cytowane i akceptowane przez Trybuna∏ SprawiedliwoÊci jako wytyczna dla interpretacji przepisów – patrz orzeczenie z 25 kwietnia 1996 r. w sprawie C-87/94 (Bus
Wallons) p. 8
102
cyt. wg Ch. Bright „Public Procurement Handbook”, s. 453
103
patrz orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 25 kwietnia 1996 r. w sprawie C-87/94 (Bus Wallons) p. 54
104
S. Arrowsmith, „The Problem of Discussions with Tenderers under the E. C. Procurement Directives”. w Public Procurement Law Review 1998 (3). s. 66 – 72
100
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Stanowisko Trybuna∏u SprawiedliwoÊci jest w tej sprawie rygorystyczne, uzna∏ on na przyk∏ad, ˝e kontaktowanie si´ zamawiajàcego z oferentem w celu wyjaÊnienia i usuni´cia
oczywistego b∏´du arytmetycznego w ofercie naruszy∏oby zasad´ równego traktowania
oferentów i mog∏o przynieÊç szkod´ innym oferentom, którzy do∏o˝yli nale˝ytej starannoÊci w trakcie przygotowywania swojej oferty105.
Natomiast niektórzy teoretycy i praktycy uwa˝ajà, ˝e dopuszczenie w wi´kszym zakresie
negocjacji po z∏o˝eniu oferty umo˝liwia∏oby uzyskanie korzystniejszych warunków wykonania zamówienia, w szczególnoÊci w przypadku niestandardowych, skomplikowanych
i z∏o˝onych zamówieƒ, na przyk∏ad dotyczàcych instalacji kompleksowego systemu komputerowego106.

4 PROCEDURY
Wszystkie trzy dyrektywy zawierajà identyczny zestaw g∏ównych procedur. Sà to:
• procedura otwarta,
• procedura ograniczona,
• procedury negocjacyjne.
WÊród procedur negocjacyjnych wyró˝niç mo˝na trzy ró˝ne procedury:
• procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem,
• procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia, z udzia∏em kilku wykonawców,
• procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia, z udzia∏em jednego wykonawcy.
Procedury otwarta i ograniczona sà procedurami podstawowymi, dyrektywy nie ograniczajà swobody wyboru pomi´dzy nimi, procedury negocjacyjne sà procedurami wyjàtkowymi, dopuszczalnymi tylko w ÊciÊle okreÊlonych przypadkach. Jednak˝e paƒstwa cz∏onkowskie mogà wprowadziç krajowe regulacje surowsze od dyrektyw i np. ograniczyç mo˝liwoÊç stosowania procedury ograniczonej do przypadków wyjàtkowych, uznajàc procedur´ otwartà (przetarg ograniczony) za procedur´ podstawowà.
Oprócz procedur g∏ównych dyrektywy lakonicznie omawiajà procedury specjalne:
• konkurs na prace (us∏ugi) projektowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa lub przetwarzania danych (art. 3 dyrektywy 92/50/EEC),
• specjalnà procedur´ odnoszàcà si´ do budownictwa mieszkaniowego (art. 9 dyrektywy
93/37/EEC).
W pewnych przypadkach terminy przewidziane w dyrektywach mogà zostaç skrócone,
mówimy wtedy o procedurze przyspieszonej („accelerated procedure”). Skrócenie terminów post´powania jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ze wzgl´du na pilnà koniecznoÊç
udzielenia zamówienia normalne terminy nie mogà byç dotrzymane (art. 14 ust. 1). Jednak˝e, poniewa˝ skrócenie terminu sk∏adania ofert zmniejsza mo˝liwoÊci oferentów i mo˝e prowadziç do ograniczenia konkurencji, powinno si´ wykorzystywaç uprawnienie do
skracania terminów w sposób ograniczony, rezerwujàc je dla wyjàtkowych sytuacji,
w których pilna koniecznoÊç wynikajàca z przyczyn obiektywnych i niezale˝nych od zamawiajàcego rzeczywiÊcie uniemo˝liwia przeprowadzenie post´powania z zachowaniem
normalnych, nie skróconych terminów107.
105

orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie T-19/95 (Adia Interim) p. 47
S. Arrowsmith, „The Problem of Discussions with Tenderers under the E. C. Procurement Directives“. w Public Procurement Law Review 1998 (3). s. 73
107
Komisja Europejska „Guide to the Community Rules on Public Works Contracts”, par. 3.2
106
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„15” – ca∏oÊç

Finlandia

Szwecja

Austria

Wlk. Brytania

Portugalia

Holandia

Luksemburg

Irlandia

W∏ochy

Grecja

Francja

Hiszpania

Dania

Niemcy

procedura

Belgia

Poni˝sza tabela pokazuje procentowy rozk∏ad realnego stosowania poszczególnych procedur zamówieƒ publicznych przez zamawiajàcych z poszczególnych krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej108:

otwarta

72,0 66,7 20,3 96,5 60,5 77,4 21,0 50,4 77,1 37,8 96,8 19,1 81,2 74,0 71,9 50,8

ograniczona

15,7 11,5 59,0

2,2 29,6 21,7 39,7 18,4 11,0 43,2

1,9 57,1

3,1 10,5 17,6 29,3

ograniczona
przyspieszona

2,5

3,0

0,7

0,8

0,9 31,4

1,0

1,1

negocjacyjna

8,7 12,2 15,2

0,5

8,7

0,0

5,0 25,2

negocjacyjna
przyspieszona

0,0

0,0

0,1

0,0

0,3

5,7

2,3

0,1

3,5

0,6

2,3

3,0

1,0

0,6

7,7

9,6 12,2

0,1 11,4 10,6 12,8

8,3

9,3

0,0

0,0

0,0

0,7

0,2

6,8

0,5

1,6

0,2

Jak widaç z powy˝szej tabeli, procedurà stosowanà najcz´Êciej w skali ca∏ej Unii
w 1995 r. by∏a procedura otwarta (51% post´powaƒ), nast´pnie ograniczona (29%), procedura negocjacyjna by∏a stosowana raczej wyjàtkowo (10% ogó∏u post´powaƒ). Pewne
ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi krajami mogà byç wyt∏umaczone ró˝nicami w ich ustawodawstwie i zwyczajach. Przyk∏adowo w tych paƒstwach (Hiszpania, Portugalia,
Austria), gdzie krajowe przepisy traktujà tylko przetarg nieograniczony jako podstawowy
tryb udzielania zamówienia publicznego, umo˝liwiajàc stosowanie innych procedur (równie˝ przetargu ograniczonego) wy∏àcznie w ÊciÊle okreÊlonych, wyjàtkowych sytuacjach,
wyraênie dominuje stosowanie procedury otwartej. Z kolei w Wielkiej Brytanii, w której
najrzadziej spoÊród wszystkich krajów unijnych stosuje si´ procedur´ otwartà, oficjalny
podr´cznik Ministerstwa Skarbu zniech´ca do stosowania tej procedury, jako ˝e „prowadzi ona do otrzymywania nadmiernej liczby ofert”109. Wyraênie negatywnie odró˝niajà si´
na tle ca∏oÊci W∏ochy, gdzie stosunkowo rzadko prowadzi∏o si´ post´powanie w trybie
przetargu nieograniczonego (21%), natomiast wyraênie nadu˝ywa∏o si´ procedur przyspieszonych (32% post´powaƒ) 110.
êród∏o: Komisja Europejska na podstawie bazy danych TED
Brytyjskie Ministerstwo Skarbu, „Procurement Guidance No 3 – Appointment of Consultants and Contractors” s. 12
110
êród∏o: Komisja Europejska, „The Single Market Review. Dismantling of Barriers – Public Procurement”, Kogan
Page. Earthscan, 1997, s. 136 – zestawienie na podstawie og∏oszeƒ opublikowanych w bazie danych TED w roku 1995;
zestawienie uwzgl´dnia równie˝ og∏oszenia sektora u˝ytecznoÊci publicznej (ok. 20% wszystkich og∏oszeƒ),
publikowane na podstawie dyrektywy 93/38/EEC, która tryb negocjacyjny dopuszcza na równi z trybami otwartym
i ograniczonym
108
109
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W poni˝szej tabeli zestawiono dane o ca∏kowitej liczbie post´powaƒ prowadzonych przez
15 krajów cz∏onkowskich, og∏oszonych w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich
w 1998 r.111:
roboty budowlane
procedura

otwarta

dostawy

ograni- negocjaotwarta
czona
cyjna

us∏ugi

ograni- negocjaotwarta
czona
cyjna

ograni- negocjaczona
cyjna

instytucje
centralne

610

instytucje
lokalne

11.557

1.974

973

641

827

799

473

2.216

395

437

1.140

13.140

3021

1.057

18.758

7.845

2.974

10.823

8.505

4.046

76,3%

17,5%

6,1%

26,5%

10,1%

46,3%

36,4%

17,3%

u˝ytecznoÊç
publiczna
∏àcznie

∏àcznie

406

41

3.924

3.997

189

14.035

3.375

63,4%

100,0%

100,0%

179

579

1.983

3.020

562

8.445

5.048

2.344

100,0%

W 1998 r. w skali ca∏ej Unii spoÊród 70.169 wszystkich post´powaƒ o udzielenia zamówienia publicznego, og∏oszonych zgodnie z dyrektywami: 60,9% post´powaƒ prowadzono
w procedurze otwartej, 27,6% w procedurze ograniczonej i 11,5% w procedurze negocjacyjnej, przy czym najcz´Êciej procedur´ otwartà stosowano w odniesieniu do robót budowlanych (76,3%), najrzadziej przy zamawianiu us∏ug (46,3%), z kolei procedur´ ograniczonà i negocjacyjnà najcz´Êciej stosowano przy zamawianiu us∏ug (odpowiednio 36,4%
i 17,3%).
4.1 PROCEDURA OTWARTA
Procedura otwarta („open procedure”) jest procedurà, w ramach której oferty mogà
sk∏adaç wszyscy zainteresowani przedsi´biorcy (art. 1 pkt. e).
W polskim systemie zamówieƒ publicznych dok∏adnym odpowiednikiem unijnej „procedury otwartej” jest przetarg nieograniczony (art. 28 ust. 2 ustawy z 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych).
Procedura otwarta, jako jeden z trybów podstawowych mo˝e byç zastosowana zawsze, dyrektywy nie wyszczególniajà jakichkolwiek przes∏anek dopuszczalnoÊci jej stosowania.
W procedurze otwartej wyró˝niç mo˝na nast´pujàce czynnoÊci112:
111
112

êród∏o: Komisja Europejska na podstawie bazy danych TED
zestawienie to nie uwzgl´dnia elementów procedury odwo∏awczej, którà, na mocy dyrektywy 89/665/EEC, paƒstwa
cz∏onkowskie zobowiàzane sà udost´pniç dla wszystkich uczestników post´powania o udzielenie zamówienia publicznego - patrz Urzàd Zamówieƒ Publicznych „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Procedury odwo∏awcze w Êwietle dyrektyw”, UZP, 1998 r.
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• zamawiajàcy na poczàtku roku bud˝etowego lub niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji o zamiarze udzielenia zamówienia przesy∏a do Urz´du Publikacji Urz´dowych Unii Europejskiej, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych o przetargach (TED), wst´pne og∏oszenie o planowanych w danym roku zamówieniach (PIN) – art. 11 ust. 1,
• zamawiajàcy przesy∏a do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych o przetargach (TED), og∏oszenie o rozpocz´ciu post´powania o udzielenie
zamówienia w procedurze otwartej – art. 11 ust. 2,
• po przes∏aniu og∏oszenia do Urz´du Publikacji Urz´dowych og∏oszenie to mo˝e byç
przedrukowane w prasie krajowej lub w krajowym dzienniku urz´dowym – art. 11
ust.11,
• og∏oszenie publikowane jest w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz
elektronicznej bazie danych o przetargach (TED) nie póêniej ni˝ w 12 dni (5 dni w przypadku procedury przyspieszonej) od daty wys∏ania – art. 11 ust. 10,
• ka˝dy przedsi´biorca mo˝e zwróciç si´ do zamawiajàcego o udost´pnienie dokumentacji przetargowej – art. 1 pkt. e),
• zamawiajàcy przesy∏a ka˝demu zainteresowanemu dokumentacj´ przetargowà nie póêniej ni˝ w ciàgu 6 dni od daty otrzymania wniosku o jej udost´pnienie – art. 12 ust. 3,
• dodatkowe informacje uzupe∏niajàce dokumentacj´ przetargowà powinny byç wys∏ane
przez zamawiajàcego nie póêniej ni˝ 6 dni przed terminem sk∏adania ofert – art. 12
ust. 4,
• wyznaczony przez zamawiajàcego termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni
od wys∏ania do Urz´du Publikacji Urz´dowych og∏oszenia o procedurze otwartej – art.
12 ust. 1, z tym, ˝e:
• w uzasadnionych przypadkach termin sk∏adania ofert (jeÊli termin skrócony b´dzie
wystarczajàcy dla przygotowania ofert) mo˝e byç skrócony do 36 dni – art. 12 ust. 2,
• termin mo˝e byç skrócony nawet do 22 dni, jeÊli zamawiajàcy odpowiednio wczeÊniej
opublikowa∏ wst´pne og∏oszenie o planowanym zamówieniu (PIN) – art. 12 ust. 2,
• przed up∏ywem ostatecznego terminu sk∏adania ofert ka˝dy zainteresowany oferent sk∏ada ofert´,
• zamawiajàcy, zgodnie z informacjami opublikowanymi w og∏oszeniu i dokumentacji
przetargowej, dokonuje oceny (kwalifikacji) wiarygodnoÊci, wiedzy i zdolnoÊci technicznej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów, zgodnie z art. 24, 26 i 27, wykluczajàc oferentów, którzy nie spe∏niajà postawionych warunków – art. 18 ust. 1,
• zamawiajàcy niezw∏ocznie powiadamia oferenta o jego wykluczeniu (lub odrzuceniu jego oferty),
• w ciàgu 15 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, zamawiajàcy informuje wykluczonego oferenta o przyczynach jego wykluczenia – art. 8 ust. 1,
• zamawiajàcy dokonuje oceny pozosta∏ych ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w og∏oszeniu i dokumentacji przetargowej – art. 30 ust. 1,
• zamawiajàcy wybiera najkorzystniejszà ofert´,
• zamawiajàcy niezw∏ocznie informuje uczestników post´powania o jego wynikach
– art. 8 ust. 2,
• w ciàgu 15 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, zamawiajàcy informuje ka˝dego zainteresowanego oferenta o nazwie oferenta, którego oferta zosta∏a wybrana i o powodach, dla których zosta∏a wybrana ta oferta – art. 8 ust. 1,
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• zamawiajàcy przesy∏a og∏oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (przyznaniu kontraktu) do Urz´du Publikacji Urz´dowych Unii Europejskiej, w celu publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych
o przetargach (TED) – art. 11 ust. 5,
• w przypadku uniewa˝nienia post´powania zamawiajàcy informuje uczestników post´powania oraz Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich o przyczynach uniewa˝nienia113 – art. 8 ust. 2,
• na ˝àdanie Komisji Europejskiej zamawiajàcy sk∏ada jej sprawozdanie o przeprowadzonym post´powaniu i jego rezultatach – art. 8 ust. 3,
• w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujà Komisji Europejskiej zbiorcze informacje
statystyczne o wszystkich udzielonych w ciàgu roku zamówieniach publicznych – art. 34.
4.2 PROCEDURA OGRANICZONA
Procedura ograniczona („restricted procedure”) jest procedurà, w ramach której oferty
mogà sk∏adaç przedsi´biorcy zaproszeni przez zamawiajàcego (art. 1 pkt. f).
W polskiej ustawie z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych nie ma dok∏adnego
odpowiednika unijnej procedury ograniczonej. Stosunkowo najbardziej zbli˝ony by∏by
przetarg ograniczony, poprzedzony (nieograniczonà) wst´pnà kwalifikacjà.
Procedura ograniczona, jako jeden z trybów podstawowych mo˝e byç zastosowana zawsze, dyrektywy nie wyszczególniajà jakichkolwiek przes∏anek dopuszczalnoÊci jej stosowania 114.
Podstawowà ró˝nicà w stosunku do procedury otwartej jest to, ˝e w procedurze ograniczonej oferty z∏o˝yç mogà nie wszyscy wykonawcy, lecz tylko ci, którzy zostali wybrani
przez zamawiajàcego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 zamawiajàcy dokonuje wyboru takiej liczby kandydatów spoÊród zainteresowanych115, która zapewni rzeczywistà konkurencj´, wy∏àcznie na podstawie dokumentów i Êrodków dowodowych wymienionych wprost w odpowiednich przepisach dyrektyw, w oparciu o obiektywne kryteria odnoszàce si´ do:
• wiarygodnoÊci wykonawcy (art. 24),
• jego sytuacji finansowej i ekonomicznej (art. 26),
• jego mo˝liwoÊci technicznych (art. 27).
Zamawiajàcy eliminuje z post´powania tych wykonawców, co do których z góry wiadomo, ˝e nie b´dà w stanie z∏o˝yç odpowiedniej oferty i w∏aÊciwie wykonaç zamówienia
(z racji ich niewiarygodnoÊci lub nieodpowiedniej (niewystarczajàcej) sytuacji ekonomicznej i wiedzy technicznej).
113

W przypadku, gdy post´powanie nie koƒczy si´ wyborem oferty (zosta∏o uniewa˝nione) dyrektywy nie wymagajà publikacji og∏oszenia o uniewa˝nieniu.
114
W odniesieniu do zamówieƒ publicznych na dostawy, w okresie od przyj´cia dyrektywy 88/295/EEC z dnia 22 marca 1988 r. do przyj´cia dyrektywy 93/36/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r., procedurà podstawowà by∏a procedura otwarta, a procedura ograniczona dopuszczalna by∏a tylko w uzasadnionych wypadkach, w szczególnoÊci gdy (1) koszty
post´powania by∏yby niewspó∏mierne do wartoÊci przedmiotu zamówienia i (2) wymaga∏a tego specyfika przedmiotu zamówienia - art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 77/62/EEC w brzmieniu nadanym dyrektywà 88/295/EEC.
115
Zamawiajàcy mo˝e równie˝ zaprosiç do udzia∏u w post´powaniu wykonawc´, który nie zg∏osi∏ w ogóle zainteresowania udzia∏em w post´powaniu, a na przyk∏ad bra∏ udzia∏ w poprzednim post´powaniu, pod warunkiem jednak, ˝e
wykonawca ten potwierdzi ch´ç udzia∏u w post´powaniu - tak S. Arrowsmith, „The Law on Public and Utilities Procurement”, s. 215 – 216. Poglàd przeciwny wyra˝a Komisja Europejska w „Guide to the Community Rules on Public
Supply Contracts”, par. 6.1.2
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W celu unikni´cia nadmiernych kosztów zwiàzanych z rozpatrywaniem nadmiernie du˝ej
liczby ofert, w przypadku gdy liczba kandydatów, którzy spe∏niajà warunki minimalne
odnoszàce si´ do powy˝szych kryteriów mog∏aby byç zbyt wysoka, zamawiajàcy mo˝e
z góry (w og∏oszeniu o post´powaniu116) okreÊliç ilu kandydatów (nie mniej ni˝ 5 i nie wi´cej ni˝ 20) zamierza zaprosiç do post´powania („shortlist”) – art. 22 ust. 2. Jednak˝e, jak
wynika z orzeczenia Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w sprawie C-360/89117, równie˝ w przypadku wyboru mniejszej liczby spoÊród kandydatów spe∏niajàcych warunki minimalne,
zamawiajàcy nie mo˝e stosowaç kryteriów dowolnych i arbitralnych, lecz musi si´ opieraç
jedynie o kryteria wskazane w art. 24 – 27118. Zamawiajàcy mo˝e wybraç tych kandydatów, którzy najlepiej spe∏niajà warunki, oceniane na podstawie ustalonych wczeÊniej, jednakowych dla wszystkich, przejrzystych i obiektywnych kryteriów jakoÊciowych119. Dyrektywy nie okreÊlajà wprost, jaka jest minimalna liczba kandydatów, których nale˝y zaprosiç do udzia∏u w post´powaniu, ograniczajàc si´ do stwierdzenia, ˝e musi to byç liczba „wystarczajàca dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji” (art. 22 ust. 2 in fine) (jedynie, gdy zamawiajàcy z góry ogranicza liczb´ uczestników, liczba ta nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5). Komisja Europejska przyjmuje, ˝e warunki rzeczywistej konkurencji sà spe∏nione, je˝eli do post´powania zosta∏o zaproszonych minimum trzech kandydatów120. Niektórzy autorzy wyra˝ajà poglàd, ˝e zasadà powinno byç zaproszenie co najmniej pi´ciu kandydatów w ka˝dej procedurze ograniczonej121.
W procedurze ograniczonej wyró˝niç mo˝na nast´pujàce czynnoÊci (bez uwzgl´dnienia
elementów procedur odwo∏awczych):
• zamawiajàcy na poczàtku roku bud˝etowego lub niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji o zamiarze udzielenia zamówienia przesy∏a do Urz´du Publikacji Urz´dowych Unii Europejskiej, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych o przetargach (TED), wst´pne og∏oszenie o planowanych w danym roku zamówieniach (PIN) – art. 11 ust. 1,
• zamawiajàcy przesy∏a do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych o przetargach (TED), og∏oszenie o rozpocz´ciu post´powania o udzielenie
zamówienia w procedurze ograniczonej (og∏oszenie to jest w zasadzie zaproszeniem do
zg∏aszania zainteresowania udzia∏em w post´powaniu) – art. 11 ust. 2,
116

Je˝eli zastrze˝enie takie nie zostanie zamieszczone w og∏oszeniu, wówczas nie wolno wykluczyç (nie zaprosiç do
udzia∏u w post´powaniu) ˝adnego kandydata, który z∏o˝y∏ prawid∏owy wniosek i posiada wymagane kwalifikacje -–
Komisja Europejska, „Guide to the Community Rules on Public Supply Contracts”, par. 6.1.2
117
Orzeczenie z dnia 3 czerwca 1992 r. w sprawie C-360/89 p. 20-21. W sprawie tej Trybuna∏ orzek∏ o niezgodnoÊci z dyrektywà w∏oskiej procedury, która przewidywa∏a, ˝e jeÊli do post´powania zg∏osi∏o si´ wi´cej ni˝ 15 firm spe∏niajàcych minimalne warunki, wybiera si´ i zaprasza do udzia∏u w post´powaniu przede wszystkim firmy prowadzàce
dzia∏alnoÊç w regionie wykonania zamówienia; Trybuna∏ orzek∏, ˝e takie kryterium, jako nie wymienione w art. 24 –
– 27, nie mo˝e byç podstawà wyboru firm do udzia∏u w post´powaniu.
118
Wyra˝ane sà te˝ opinie odmienne. Prof. Sue Arrowsmith twierdzi („The Law on Public and Utilities Procurement”,
s. 217 – 221), i˝ w sytuacji, gdy liczba firm ubiegajàcych si´ o udzia∏ w post´powaniu jest zbyt du˝a, zamawiajàcy mo˝e zaprosiç firmy wybrane na podstawie: (1) wzgl´dnej oceny (w porównaniu do innych firm) sytuacji finansowej
i ekonomicznej, (2) przypuszczeƒ co do jakoÊci potencjalnej oferty (np. na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ
z danà firmà), (3) innych czynników wp∏ywajàcych na efektywnoÊç udzielania zamówieƒ (np. d∏ugotrwa∏a wspó∏praca z danà firmà), (4) czynników dodatkowych (np. wspieranie równoÊci szans dla mniejszoÊci etnicznych), (5) losowania, (6) rotacji – wyboru firm, które dotychczas nie by∏y wybierane. Stanowisko takie jednak wydaje si´ byç, po pierwsze, sprzeczne z cytowanym powy˝ej orzeczeniem Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, po drugie zaÊ mo˝e prowadziç do naruszeƒ zasady równego traktowania oferentów i zasady przejrzystoÊci.
119
„Guide to the Community Rules on Public Works Contracts”, par. 6.3
120
„Guide to the Community Rules on Public Works Contracts”, par. 6.3.1
121
patrz np. Ch. Bovis, „EC Public Procurement Law”, s. 64
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• po przes∏aniu og∏oszenia do Urz´du Publikacji Urz´dowych og∏oszenie to mo˝e byç
przedrukowane w prasie krajowej lub w krajowym dzienniku urz´dowym – art. 11
ust.11,
• og∏oszenie publikowane jest w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz
elektronicznej bazie danych o przetargach (TED) nie póêniej ni˝ w 12 dni (5 dni w przypadku procedury przyspieszonej) od daty wys∏ania – art. 11 ust. 10,
• wyznaczony przez zamawiajàcego termin zg∏aszania zainteresowania udzia∏em w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni (15 dni w procedurze przyspieszonej) od wys∏ania do Urz´du Publikacji Urz´dowych og∏oszenia o procedurze ograniczonej – art. 13
ust. 1 oraz 14 ust. 1 pkt. a),
• przed up∏ywem ostatecznego terminu zg∏aszania zainteresowania udzia∏em w post´powaniu ka˝dy zainteresowany wykonawca sk∏ada wniosek o udzia∏ w post´powaniu,
• zamawiajàcy wybiera kandydatów do udzia∏u w post´powaniu na podstawie ustalonych
i opublikowanych wczeÊniej, jednakowych dla wszystkich, przejrzystych i obiektywnych
kryteriów jakoÊciowych odnoszàcych si´ do wiarygodnoÊci oferenta, jego sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz mo˝liwoÊci technicznych (art. 24 – 27),
• zamawiajàcy pisemnie zaprasza równoczeÊnie wszystkich wybranych kandydatów do
z∏o˝enia ofert – art. 13 ust. 2,
• wyznaczony przez zamawiajàcego termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 40 dni
od daty wys∏ania pisemnego zaproszenia do sk∏adania ofert – art. 13 ust. 3, z tym, ˝e:
• termin ten mo˝e byç skrócony do 10 dni w przypadku procedury przyspieszonej
– art.14 ust. 1 pkt. b),
• termin mo˝e byç skrócony do 26 dni, jeÊli zamawiajàcy odpowiednio wczeÊniej opublikowa∏ wst´pne og∏oszenie o planowanym zamówieniu (PIN) – art. 13 ust. 4,
• dodatkowe informacje, uzupe∏niajàce dokumentacj´ przetargowà powinny byç wys∏ane przez zamawiajàcego nie póêniej ni˝ 6 dni (4 dni w procedurze przyspieszonej)
przed terminem sk∏adania ofert – art. 13 ust. 6 oraz 14 ust. 2,
• zamawiajàcy, zgodnie z kryteriami opublikowanymi w og∏oszeniu i dokumentacji przetargowej, mo˝e zweryfikowaç ocen´ (kwalifikacji) wiarygodnoÊci, wiedzy i zdolnoÊci
technicznej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów, zgodnie z art. 24, 26
i 27, wykluczajàc oferentów, którzy nie spe∏niajà postawionych warunków – art. 18
ust. 1,
• zamawiajàcy niezw∏ocznie powiadamia oferenta o jego wykluczeniu (lub odrzuceniu
jego oferty),
• w ciàgu 15 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, zamawiajàcy informuje wykluczonego oferenta o przyczynach jego wykluczenia – art. 8 ust. 1,
• zamawiajàcy dokonuje oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w og∏oszeniu i dokumentacji przetargowej – art. 30 ust. 1,
• zamawiajàcy wybiera najkorzystniejszà ofert´,
• zamawiajàcy niezw∏ocznie informuje uczestników post´powania o jego wynikach – art.
8 ust. 2,
• w ciàgu 15 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, zamawiajàcy informuje ka˝dego zainteresowanego oferenta o nazwie oferenta, którego oferta zosta∏a wybrana
i o powodach, dla których zosta∏a wybrana ta oferta – art. 8 ust. 1,
• zamawiajàcy przesy∏a og∏oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (przyznaniu kontraktu) do Urz´du Publikacji Urz´dowych Unii Europejskiej, w celu publikacji
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w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych
o przetargach (TED) – art. 11 ust. 5,
• w przypadku uniewa˝nienia post´powania zamawiajàcy informuje uczestników post´powania oraz Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich o przyczynach
uniewa˝nienia – art. 8 ust. 2,
• na ˝àdanie Komisji Europejskiej zamawiajàcy sk∏ada jej sprawozdanie o przeprowadzonym post´powaniu i jego rezultatach – art. 8 ust. 3,
• w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujà Komisji Europejskiej zbiorcze informacje
statystyczne o wszystkich udzielonych w ciàgu roku zamówieniach publicznych
– art. 34.
4.3 PROCEDURY NEGOCJACYJNE
Procedury negocjacyjne („negotiated procedures”) to procedury, w ramach których zamawiajàcy wybiera wykonawców i negocjuje warunki umowy z jednym lub kilkoma spoÊród nich (art. 1 pkt. g).
Podstawowà ró˝nicà pomi´dzy procedurami negocjacyjnymi a procedurami przetargowymi jest to, ˝e w ramach procedur negocjacyjnych zamawiajàcy mo˝e prowadziç z kandydatami negocjacje dotyczàce przedmiotu i warunków wykonania zamówienia. Procedury
negocjacyjne sà mniej sformalizowane i zapewniajà wi´kszà elastycznoÊç, zarówno zamawiajàcemu jak i wykonawcom, w trybie dochodzenia do umowy.
Nale˝y jednak mocno podkreÊliç, ˝e równie˝ w procedurach negocjacyjnych zamawiajàcy
zobowiàzany jest przestrzegaç przepisy ogólne dyrektyw i podstawowe zasady udzielania
zamówieƒ publicznych zawarte w dyrektywach, a w szczególnoÊci:
• zasady równego i niedyskryminacyjnego traktowania oferentów (art. 6 ust. 6),
• okreÊlania przedmiotu zamówienia za pomocà obiektywnego opisu, przy zastosowaniu
europejskich standardów technicznych (art. 10),
• publikacji og∏oszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich (art. 11 ust. 5),
• doboru kandydatów do negocjacji nie w sposób dowolny i arbitralny, lecz wy∏àcznie
w oparciu o obiektywne kryteria oceny wiarygodnoÊci kandydatów, ich sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz wiedzy i zdolnoÊci technicznej, zgodnie z art. 24 – 29,
• wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie obiektywnych kryteriów (art. 30).
W przeciwieƒstwie do omówionych powy˝ej dwóch procedur podstawowych (procedury
otwartej i procedury ograniczonej), zastosowanie procedury negocjacyjnej dopuszczalne
jest na zasadzie wyjàtku, w ÊciÊle okreÊlonych przez dyrektywy przypadkach122. Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e przepisy zezwalajàce na odejÊcie
od trybów podstawowych muszà byç interpretowane ÊciÊle i dok∏adnie123, ˝e lista sytuacji
122

tak jest w tzw. „dyrektywach klasycznych” dotyczàcych zamówieƒ publicznych, tzn. 92/50/EEC dotyczàcej us∏ug,
93/36/EEC dotyczàcej dostaw i 93/37/EEC dotyczàcej robót budowlanych, natomiast w dyrektywie regulujàcej udzielanie zamówieƒ przez jednostki sektora gospodarki wodnej, transportu, energii i telekomunikacji (u˝ytecznoÊci publicznej) procedura negocjacji z uprzednim og∏oszeniem jest procedurà równie˝ dopuszczalnà bezwarunkowo, podobnie jak procedura otwarta i ograniczona – patrz art. 20 ust. 1 w zwiàzku z art. 1 pkt 7 dyrektywy 93/38/EEC
123
np. orzeczenie z 10 marca 1987 r. w sprawie C-199/85 p. 14
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wyjàtkowych jest listà wyczerpujàcà i nie mo˝e byç interpretowana rozszerzajàco124, oraz
˝e ci´˝ar dowodu, ˝e sytuacja wyjàtkowa rzeczywiÊcie nastàpi∏a, spoczywa na zamawiajàcym125.
WÊród procedur negocjacyjnych wyró˝niç mo˝na trzy odr´bne rodzaje procedur negocjacyjnych:
• procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem,
• procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia, z udzia∏em kilku wykonawców,
• procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia, z udzia∏em jednego wykonawcy.

4.3.1 Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem
Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem jest procedurà, w ramach której zama wiajàcy zaprasza do udzia∏u w post´powaniu przez publikacj´ og∏oszenia, wybiera spoÊród zainteresowanych co najmniej trzech wykonawców, a nast´pnie prowadzi z nimi ne gocjacje.
Unijna procedura negocjacji z uprzednim og∏oszeniem jest podobna do procedury prze targu dwustopniowego w polskiej ustawie o zamówieniach publicznych z 1994 r. (art. 53).
Zgodnie z art. 7 ust. 2 procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem mo˝e byç stosowana, gdy:
• w uprzednim przetargu nieograniczonym lub ograniczonym nie wp∏yn´∏y prawid∏owe
oferty, a warunki zamówienia nie zosta∏y zmienione w sposób istotny (pkt. a); za istotne zmiany warunków zamówienia uwa˝a si´ mi´dzy innymi zmian´ warunków finansowania, warunków i terminu wykonania, technologii wykonania 126,
• dane roboty budowlane s∏u˝à wy∏àcznie celom badawczo-rozwojowym (pkt. b),
• specyfika robót budowlanych lub us∏ug (ale nie dostaw) nie pozwala na ustalenie wartoÊci szacunkowej zamówienia (pkt. c),
• specyfika us∏ug nie pozwala na udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, ze wzgl´du na niemo˝liwoÊç precyzyjnego okreÊlenia przedmiotu zamówienia (dotyczy g∏ównie
us∏ug bankowych i ubezpieczeniowych) (art. 11 ust. 2 pkt. c) dyrektywy 92/50/EEC).
W procedurze negocjacyjnej z uprzednim og∏oszeniem wyró˝niç mo˝na nast´pujàce czynnoÊci (bez uwzgl´dnienia elementów procedur odwo∏awczych):
• zamawiajàcy na poczàtku roku bud˝etowego lub niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji o zamiarze udzielenia zamówienia przesy∏a do Urz´du Publikacji Urz´dowych Unii Europejskiej, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych o przetargach (TED), wst´pne og∏oszenie o planowanych w danym roku zamówieniach (PIN) – art. 11 ust. 1,
• zamawiajàcy przesy∏a do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich, w celu publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych o przetargach (TED), og∏oszenie o rozpocz´ciu post´powania o udzielenie
zamówienia w procedurze negocjacyjnej (og∏oszenie to jest w zasadzie zaproszeniem do
zg∏aszania zainteresowania udzia∏em w negocjacjach) – art. 11 ust. 2,
124

orzeczenie z 17 listopada 1993 r. w sprawie C-71/92 p. 36
np. orzeczenie z 3 maja 1994 r. w sprawie C-328/92 p. 15 – 16
126
Komisja Europejska „Guide to the Community Rules on Public Works Contracts”, par. 3.3.1
125
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• po przes∏aniu og∏oszenia do Urz´du Publikacji Urz´dowych og∏oszenie to mo˝e byç
przedrukowane w prasie krajowej lub w krajowym dzienniku urz´dowym – art. 11
ust.11,
• og∏oszenie publikowane jest w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz
elektronicznej bazie danych o przetargach (TED) nie póêniej ni˝ w 12 dni (5 dni w przypadku procedury przyspieszonej) od daty wys∏ania – art. 11 ust. 10,
• wyznaczony przez zamawiajàcego termin zg∏aszania zainteresowania udzia∏em w negocjacjach nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni (15 dni w procedurze przyspieszonej) od wys∏ania og∏oszenia do Urz´du Publikacji Urz´dowych – art. 13 ust. 1 oraz 14 ust. 1 pkt. a),
• przed up∏ywem ostatecznego terminu zg∏aszania zainteresowania udzia∏em w negocjacjach ka˝dy zainteresowany wykonawca sk∏ada wniosek o udzia∏ w post´powaniu,
• zamawiajàcy wybiera i zaprasza kandydatów do udzia∏u w post´powaniu na podstawie
ustalonych i opublikowanych wczeÊniej, jednakowych dla wszystkich, przejrzystych
i obiektywnych kryteriów jakoÊciowych odnoszàcych si´ do wiarygodnoÊci oferenta, jego sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz mo˝liwoÊci technicznych (art. 24 – 27),
• zamawiajàcy prowadzi negocjacje z wybranymi kandydatami i zbiera oferty,
• zamawiajàcy, zgodnie z kryteriami opublikowanymi w og∏oszeniu i zaproszeniu do
udzia∏u w negocjacjach, mo˝e zweryfikowaç ocen´ (kwalifikacji) wiarygodnoÊci, wiedzy
i zdolnoÊci technicznych oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów, zgodnie
z art. 24, 26 i 27, wykluczajàc oferentów, którzy nie spe∏niajà postawionych warunków
– art. 18 ust. 1,
• zamawiajàcy niezw∏ocznie powiadamia oferenta o jego wykluczeniu (lub odrzuceniu
jego oferty),
• w ciàgu 15 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, zamawiajàcy informuje wykluczonego oferenta o przyczynach jego wykluczenia – art. 8 ust. 1,
• zamawiajàcy dokonuje oceny ofert, w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w og∏oszeniu i zaproszeniu do udzia∏u w negocjacjach – art. 30 ust. 1,
• zamawiajàcy wybiera najkorzystniejszà ofert´,
• zamawiajàcy niezw∏ocznie informuje uczestników post´powania o jego wynikach
– art. 8 ust. 2,
• w ciàgu 15 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, zamawiajàcy informuje ka˝dego zainteresowanego oferenta o nazwie oferenta, którego oferta zosta∏a wybrana i o powodach, dla których zosta∏a wybrana ta oferta – art. 8 ust. 1,
• zamawiajàcy przesy∏a og∏oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (przyznaniu kontraktu) do Urz´du Publikacji Urz´dowych Unii Europejskiej, w celu publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz elektronicznej bazie danych
o przetargach (TED) – art. 11 ust. 5,
• w przypadku uniewa˝nienia post´powania zamawiajàcy informuje uczestników post´powania oraz Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich o przyczynach uniewa˝nienia – art. 8 ust. 2,
• na ˝àdanie Komisji Europejskiej zamawiajàcy sk∏ada jej sprawozdanie o przeprowadzonym post´powaniu i jego rezultatach – art. 8 ust. 3,
• w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujà Komisji Europejskiej zbiorcze informacje
statystyczne o wszystkich udzielonych w ciàgu roku zamówieniach publicznych – art. 34.
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4.3.2 Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia
W procedurze negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia z udzia∏em kilku wykonawców
zamawiajàcy zaprasza do udzia∏u w post´powaniu co najmniej trzech kandydatów, pro wadzi z nimi negocjacje i spoÊród przed∏o˝onych ofert dokonuje wyboru oferty najkorzystniej.
W procedurze negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia z udzia∏em jednego wykonawcy
zamawiajàcy prowadzi rokowania z tylko jednym wykonawcà i z nim zawiera umow´
w sprawie wykonania zamówienia.
W polskiej ustawie o zamówieniach publicznych z 1994 r. procedurà zbli˝onà do negocjacji bez uprzedniego og∏oszenia z kilkoma wykonawcami jest procedura negocjacji z zachowaniem konkurencji (art. 63), a do negocjacji z jednym wykonawcà – zamówienie z wol nej r´ki (art. 70).
Zgodnie z art. 7 ust. 3 procedury negocjacyjne mogà byç stosowane wyjàtkowo, gdy:
• w uprzednim przetargu (nieograniczonym lub ograniczonym), dotyczàcym tego samego
przedmiotu zamówienia nie wp∏yn´∏y prawid∏owe oferty, a poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y zmienione w sposób istotny (pkt. a)),
• zamówienie mo˝e byç wykonane tylko przez okreÊlonego wykonawc´ z powodów technicznych, artystycznych lub ze wzgl´du na ochron´ w∏asnoÊci intelektualnej (pkt. b)),
• wzgl´dy wyjàtkowo pilnej koniecznoÊci, wynikajàcej z sytuacji nieprzewidywalnej i nie
zawinionej przez zamawiajàcego nie pozwalajà na przeprowadzenie pe∏nej procedury
przetargowej lub negocjacji z uprzednim og∏oszeniem (pkt. c)),
• zamówienie jest nieprzewidywalnym zamówieniem dodatkowym, niemo˝liwym do oddzielenia od zamówienia pierwotnego (pkt. d)),
• zamówienie jest zamówieniem uzupe∏niajàcym, a mo˝liwoÊç udzielenia zamówienia uzupe∏niajàcego zosta∏a podana do wiadomoÊci w og∏oszeniu o zamówieniu pierwotnym
(pkt. e)),
• zamówienie dotyczy prac (us∏ug) projektowych, po przeprowadzeniu konkursu, zgodnego z art. 13 dyrektywy 92/50/EEC.
Wzgl´dy techniczne, uzasadniajàce udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej okreÊlonemu wykonawcy, o których mowa w art. 9 ust. pkt. b) muszà
mieç zasadniczy charakter, tak by mo˝na by∏o wykazaç, ˝e podj´cie prac przez innego wykonawc´ jest ze wzgl´dów technicznych rzeczywiÊcie niemo˝liwe, a nie tylko utrudnione,
i ˝e ta niemo˝liwoÊç ma charakter nieprzezwyci´˝alny127.
Warunkiem mo˝liwoÊci odstàpienia od procedur podstawowych na rzecz procedury negocjacyjnej ze wzgl´du na pilnà koniecznoÊç udzielenia zamówienia jest to, by wszystkie elementy wymienione w art. 9 ust. 3 pkt. c) (wyjàtkowa pilna koniecznoÊç, uniemo˝liwiajàca publikacj´ og∏oszenia w obowiàzujàcych terminach, niemo˝liwoÊç przewidzenia nag∏ej
sytuacji i brak winy zamawiajàcego) wystàpi∏y ∏àcznie, oraz by istnia∏ zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi´dzy nag∏oÊcià sytuacji nieprzewidywalnej i wyjàtkowo pilnà koniecznoÊcià udzielenia zamówienia128. JeÊli choç jeden z tych warunków nie zosta∏ spe∏niony, zastosowanie procedury negocjacyjnej nie mo˝e byç usprawiedliwione129. Sytuacja nieprzeorzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 18 maja 1995 r. w sprawie C-57/94 p. 27
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 2 sierpnia 1993 r. w sprawie C-107/92 p. 12
129
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 28 marca 1996 r. w sprawie C-318/94 p. 14
127
128
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widywalna to nadzwyczajne zdarzenie, które w sposób przyt∏aczajàcy przekracza normalne warunki ˝ycia gospodarczego czy spo∏ecznego i któremu nie sposób by∏o si´ oprzeç
(jak na przyk∏ad trz´sienie ziemi lub powódê), procedur´ negocjacyjnà w tej sytuacji dopuszcza si´ tylko dla wykonania zamówienia zwiàzanego z przeciwdzia∏aniem lub bezpoÊrednim usuwaniem skutków takiej sytuacji – w czasie niezb´dnym dla przeprowadzenia
normalnej procedury przetargowej. Przyk∏adowo, Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
za niezasadne uzna∏ powo∏ywanie si´ na wyjàtkowo pilnà koniecznoÊç jako okolicznoÊç
uzasadniajàcà zlecenie w trybie negocjacji bez uprzedniego og∏oszenia, budowy nowych
budynków uniwersyteckich Uniwersytetu w Madrycie przed koƒcem roku bud˝etowego
i przed poczàtkiem nowego roku akademickiego, z powodu spodziewanego znacznego
zwi´kszenia liczby studentów130. W innej z kolei sprawie, rzàd w∏oski usprawiedliwia∏ zlecenie w trybie negocjacji bez uprzedniego og∏oszenia, budowy bariery przeciwlawinowej
w Alpach, powo∏ujàc si´ na raport geologiczny zalecajàcy szybkà budow´ zabezpieczenia
przed mo˝liwymi lawinami. Jednak˝e, poniewa˝ od przedstawienia raportu do rozpocz´cia budowy min´∏o ponad trzy miesiàce, Trybuna∏ uzna∏, ˝e by∏ to czas wystarczajàcy na
przeprowadzenie procedury przetargowej (ze skróconym terminem sk∏adania ofert) i w tej
sytuacji udzielenie zamówienia w trybie negocjacji by∏o naruszeniem dyrektywy131. Równie˝ sytuacja, w której uprawniony organ administracji, z zachowaniem ustawowych terminów, wnosi zastrze˝enia i wydaje negatywnà decyzj´ administracyjnà zmieniajàcà warunki wykonania zamówienia (np. zezwolenie na budow´), nie mo˝e byç okolicznoÊcià
uznanà przez zmawiajàcego za okolicznoÊç nieprzewidywalnà132.
KolejnoÊç czynnoÊci w tej procedurze negocjacyjnej jest taka sama jak w procedurze negocjacji z uprzednim og∏oszeniem, oczywiÊcie z pomini´ciem czynnoÊci zwiàzanych z publikacjà poczàtkowego og∏oszenia zapraszajàcego do udzia∏u w post´powaniu, ale z obowiàzkiem publikacji og∏oszenia o wyniku post´powania (art. 11 ust. 5).

5 PODSUMOWANIE
W ostatnich latach toczy∏a si´ w Unii o˝ywiona dyskusja na temat polityki i procedur
zamówieƒ publicznych, wywo∏ana publikacjà przez Komisj´ Europejskà w listopadzie
1996 r opracowania „Zielona Ksi´ga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiàzaƒ”, stanowiàcego prób´ podsumowania dotychczasowego dorobku
i naszkicowania drogi rozwoju zamówieƒ publicznych w przysz∏oÊci.
W toku tej dyskusji pojawi∏o si´ wiele uwag krytycznych i postulatów zmian pod adresem
istniejàcych dyrektyw.
Parlament Europejski w rezolucji133 dotyczàcej „Zielonej Ksi´gi”, podkreÊlajàc koniecznoÊç stabilizacji istniejàcych przepisów i zwi´kszenia tempa implementacji dyrektyw przez
kraje cz∏onkowskie, równoczeÊnie wskazuje na:
• brak dowodów skutecznego wp∏ywu dyrektyw na zwi´kszanie konkurencji, obni˝anie
cen i wzrost udzia∏u wykonawców z innych krajów cz∏onkowskich,
• relatywnie ma∏y udzia∏ ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw i niebezpieczeƒstwo monopolizacji rynku zamówieƒ przez firmy du˝e,
130

orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 18 marca 1992 r. w sprawie C-24/91 p. 12 i 15
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 2 sierpnia 1993 r. w sprawie C-107/92 p. 9 – 14
132
orzeczenie Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 28 marca 1996 r. w sprawie C-318/94 p. 17 – 18
133
Official Journal C 339 z 10 listopada 1997 r.
131
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• utrzymywanie wielu nieformalnych barier utrudniajàcych rzeczywistà konkurencj´,
• nadmierne zbiurokratyzowanie i usztywnienie procedur udzielania zamówieƒ, powodujàce wysokie koszty, zarówno po stronie oferentów jak i organizujàcych przetargi,
• koniecznoÊç uproszczenia i uelastycznienia przepisów, opublikowania wyjaÊnieƒ i interpretacji oraz zintensyfikowania dzia∏alnoÊci szkoleniowej i informacyjnej,
• koniecznoÊç uwzgl´dnienia w regulacjach zamówieƒ publicznych aspektów spo∏ecznych
(walka z bezrobociem, ochrona zdrowia, bezpieczeƒstwo pracy) a zw∏aszcza proekologicznych,
• koniecznoÊç wzmocnienia i usprawnienia mechanizmów kontrolnych, zarówno na poziomie Unii jak i w krajach cz∏onkowskich.
Wiele cierpkich uwag zg∏aszajà komentatorzy (zw∏aszcza brytyjscy), podkreÊlajàc:
• s∏aby poziom redakcji dyrektyw, ich zbyt du˝e rozmiary, nadmiernà koncentracj´ na
szczegó∏ach proceduralnych, a pomijanie spraw zasadniczych, niejednoznacznoÊç wielu
sformu∏owaƒ134,
• trudnoÊci stosowania nieprecyzyjnych przepisów dotyczàcych agregowania wartoÊci zamówieƒ czy doboru kandydatów do udzia∏u w post´powaniu135,
• niepraktycznoÊç sztywnych i sformalizowanych procedur w odniesieniu do z∏o˝onych zamówieƒ, szczególnie dotyczàcych nowoczesnych technologii, porozumieƒ ramowych,
inwestycji publicznych finansowanych ze Êrodków prywatnych136.
Komisja Europejska podj´∏a prób´ pomiaru za pomocà wskaêników ekonomicznych,
w jakim stopniu dyrektywy liberalizujàce rynek zamówieƒ publicznych osiàgn´∏y zamierzony cel, jakim by∏o otwarcie zamówieƒ na konkurencj´ przedsi´biorstw z innych krajów
cz∏onkowskich. Wyniki wskazujà, i˝ mimo ˝e zanotowano istotnà zmian´, to nadal udzia∏
dostawców zagranicznych (z innych krajów unijnych) w zamówieniach paƒstw cz∏onkowskich pozostaje marginalny (na poziomie trzech procent)137:
1987

1994

import bezpoÊredni z Unii

0,6%

2–3%

import bezpoÊredni spoza Unii

0,7%

0,2 – 0,5 %

import poÊredni

4,8%

4,9 – 9,4 %

6%

7,1 – 12,9 %

∏àcznie udzia∏ importu
w zamówieniach publicznych

Wyraênie wi´kszy udzia∏ dostaw zagranicznych notuje si´ w niektórych tylko rodzajach
dostaw (urzàdzenia medyczne, sprz´t biurowy i samochody). Minimalny jest udzia∏ wykonawców zagranicznych w przetargach na roboty budowlane i us∏ugi. Równie˝ w niewiel134

R. Boyle, „Regulated Procurement – A Purchaser’s Perspective” w Public Procurement Law Review 1995 (4) s. 114
S. Arrowsmith „The Public and Utilities Procurement”, s. 72 –73
136
S. Arrowsmith, „The Problem of Discussions with Tenderers under the E. C. Procurement Directives”. w Public Procurement Law Review 1998 (3). s. 73 – 75
137
wg Komisja Europejska, „The Single Market Review. Dismantling of Barriers – Public Procurement”, Kogan Page.
Earthscan, 1997 r., s. 62 i 244 (przez import bezpoÊredni rozumie si´ dostaw´ bezpoÊrednio przez zagranicznego dostawc´, natomiast przez import poÊredni dostaw´ towarów wyprodukowanych za granicà przez dostawc´ krajowego)
135
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kim stopniu mo˝liwoÊç konkurencji wewnàtrzwspólnotowej wp∏yn´∏a, jak dotychczas, na
wyrównanie poziomu cen towarów, us∏ug i robót budowlanych, nabywanych w zamówieniach publicznych przez ró˝ne kraje cz∏onkowskie Unii. W powszechnej opinii dyrektywy
dotyczàce zamówieƒ publicznych sà najmniej skutecznym elementem jednolitego rynku
wewn´trznego.
Jednà z przyczyn tego niezadowalajàcego stanu rzeczy jest zw∏oka paƒstw cz∏onkowskich
w dostosowywaniu swego prawa do wymagaƒ unijnych. Mimo, i˝ aktualnie obowiàzujàce dyrektywy koordynujàce procedury udzielania zamówieƒ publicznych powinny byç
wdro˝one kolejno w 1990 r. (roboty budowlane), 1991 r. (odwo∏ania), 1993 r. (us∏ugi)
i 1994 r. (dostawy), do dnia dzisiejszego stan ich implementacji i przestrzegania w krajach
cz∏onkowskich nie jest, w ocenie Komisji Europejskiej, zadowalajàcy. Do koƒca 1998 r.
tylko cztery paƒstwa prawid∏owo wdro˝y∏y wszystkie dyrektywy do swego ustawodawstwa
krajowego. Komisja Europejska zapowiada i podejmuje dzia∏ania (w tym tak˝e kierujàc
sprawy do Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci) przeciwko paƒstwom winnym
opóênieƒ w prawid∏owej transpozycji dyrektyw.
Wobec powy˝szego – próba udzielenia ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy dyrektywy
osiàgn´∏y zamierzony rezultat, wydaje si´ jeszcze przedwczesna.
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Dyrektywa Rady 92/50/EEC z 18 czerwca 1992 r. o koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi1
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
[Preambu∏a]
Na podstawie Traktatu Ustanawiajàcego Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà, w szczególnoÊci jego art. 57 ust. 2, zdanie ostatnie oraz art. 66,
Bioràc pod uwag´ propozycj´ Komisji,
We wspó∏pracy z Parlamentem Europejskim,
Bioràc pod uwag´ opini´ Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego,
[1] Zwa˝ywszy, i˝ Rada Europejska wskaza∏a koniecznoÊç stworzenia rynku wewn´trznego;
[2] Zwa˝ywszy, i˝ nale˝y podjàç kroki, zmierzajàce do stopniowego ukoƒczenia tworzenia rynku wewn´trznego do 31 grudnia 1992 r.; Zwa˝ywszy, i˝ rynek wewn´trzny jest
obszarem bez granic wewn´trznych, na którym zapewniony jest swobodny przep∏yw
towarów, osób, us∏ug i kapita∏u;
[3] Zwa˝ywszy, i˝ cel ten wymaga koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi;
[4] Zwa˝ywszy, i˝ Bia∏a Ksi´ga w sprawie utworzeniu rynku wewn´trznego zawiera program dzia∏aƒ oraz harmonogram otwierania rynków zamówieƒ publicznych, w∏àczajàc w to dziedzin´ zamówieƒ na us∏ugi, w zakresie nie obj´tym Dyrektywà Rady
71/305/EEC z 26 lipca 1971 r. o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane oraz Dyrektywà Rady 77/62/EEC z 21 grudnia 1976 r.
o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy;
[5] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa powinna byç stosowana przez wszystkich zamawiajàcych, w rozumieniu Dyrektywy 71/305/EEC;
[6] Zwa˝ywszy, i˝ nale˝y unikaç przeszkód w swobodnym przep∏ywie us∏ug; Zwa˝ywszy,
i˝ us∏ugodawcami mogà byç osoby fizyczne lub prawne; Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie narusza krajowych przepisów o warunkach wykonywania dzia∏alnoÊci
lub zawodu, o ile przepisy te sà zgodne z prawem wspólnotowym;
[7] Zwa˝ywszy, i˝ w celu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz kontroli, sfer´ us∏ug najlepiej mo˝na opisaç przez podzia∏ na kategorie, nawiàzujàce do
poszczególnych pozycji wspólnego nazewnictwa; Zwa˝ywszy, i˝ za∏àczniki I A oraz
I B do niniejszej dyrektywy odwo∏ujà si´ do nazewnictwa CPC (wspólna klasyfikacja
produktów) Narodów Zjednoczonych; Zwa˝ywszy, i˝ nazewnictwo to mog∏oby
w przysz∏oÊci zostaç zastàpione terminologià Wspólnoty; Zwa˝ywszy, i˝ w zwiàzku
z tym nale˝y przewidzieç mo˝liwoÊç odpowiedniego dostosowania nazewnictwa CPC
z za∏àczników I A oraz I B;
1

Official Journal L 209/1 z 24 lipca 1992 r.
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[8] Zwa˝ywszy, i˝ Êwiadczenie us∏ug jest obj´te niniejszà dyrektywà jedynie wtedy, gdy
nast´puje ono w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; Zwa˝ywszy, i˝ Êwiadczenie us∏ug na innej podstawie, takiej jak ustawy, rozporzàdzenia lub umowa o prac´ nie jest obj´te niniejszà dyrektywà;
[9] Zwa˝ywszy, i˝ zgodnie z art. 130f Traktatu wspieranie badaƒ i rozwoju przyczynia si´
do wzmacniania naukowych i technologicznych podstaw przemys∏u europejskiego,
a otwarcie rynków zamówieƒ publicznych s∏u˝yç b´dzie temu celowi; Zwa˝ywszy, i˝
udzia∏ w finansowaniu programów badawczych nie powinien podlegaç niniejszej dyrektywie; Zwa˝ywszy zatem, i˝ nie sà obj´te niniejszà dyrektywà zamówienia na us∏ugi badawcze i rozwojowe inne ni˝ te, których wyniki stanowià wy∏àcznà w∏asnoÊç zamawiajàcego przeznaczonà do wykorzystania w prowadzeniu dzia∏alnoÊci w∏asnej,
o ile us∏uga jest w ca∏oÊci op∏acona przez zamawiajàcego;
[10] Zwa˝ywszy, i˝ umowy dotyczàce nabycia, najmu lub dzier˝awy nieruchomoÊci lub
praw do nich wykazujà cechy powodujàce, i˝ stosowanie do nich przepisów o zamówieniach publicznych nie jest w∏aÊciwe;
[11] Zwa˝ywszy, i˝ udzielanie zamówieƒ na pewne us∏ugi audiowizualne w dziedzinie radia i telewizji podlega szczególnym zasadom, sprawiajàcym, i˝ stosowanie do nich
przepisów o zamówieniach publicznych nie jest w∏aÊciwe;
[12] Zwa˝ywszy, i˝ us∏ugi arbitra˝owe lub mediacyjne sà zazwyczaj Êwiadczone przez osoby lub organizacje, zatwierdzone lub wybrane w sposób, który nie mo˝e byç regulowany przepisami o udzielaniu zamówieƒ publicznych;
[13] Zwa˝ywszy, i˝ do us∏ug finansowych w rozumieniu niniejszej dyrektywy nie nale˝à instrumenty polityki pieni´˝nej, zarzàdzania kursem wymiany, d∏ugiem publicznym, rezerwami publicznymi, jak równie˝ inne dzia∏ania obejmujàce obrót papierami wartoÊciowymi oraz innymi instrumentami finansowymi; Zwa˝ywszy, i˝ z tego powodu
umowy dotyczàce emisji, sprzeda˝y, kupna i transferu papierów wartoÊciowych i innych instrumentów finansowych nie sà obj´te niniejszà dyrektywà; Zwa˝ywszy, i˝ wy∏àczone sà równie˝ us∏ugi banków centralnych;
[14] Zwa˝ywszy, i˝ w dziedzinie us∏ug nale˝y przewidzieç te same wyjàtki, jak w Dyrektywach 71/305/EEC i 77/62/EEC w odniesieniu do bezpieczeƒstwa paƒstwa, tajnoÊci
i pierwszeƒstwa szczególnych procedur udzielania zamówieƒ publicznych na podstawie umów mi´dzynarodowych, stacjonowania wojsk lub przepisów organizacji mi´dzynarodowych;
[15] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie narusza art. 55, 56 i 66 Traktatu;
[16] Zwa˝ywszy, i˝ zamówienia publiczne na us∏ugi, szczególnie w dziedzinie zarzàdzania
nieruchomoÊciami, mogà niekiedy obejmowaç pewne roboty budowlane; Zwa˝ywszy,
i˝ z Dyrektywy 71/305/EEC wynika, ˝e aby zamówienie stanowi∏o zamówienie publiczne na roboty budowlane, jego przedmiotem musi byç g∏ównie wykonanie pewnych robót w rozumieniu dyrektywy; je˝eli jednak roboty budowlane majà znaczenie
podrz´dne i tym samym nie przesàdzajà o treÊci zamówienia, zamówienie nie mo˝e
byç zakwalifikowane jako zamówienie publiczne na roboty budowlane;
[17] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów o udzielaniu zamówieƒ publicznych na us∏ugi, zawartych w Dyrektywie Rady 90/531/EEC z 17 wrzeÊnia 1990 r.
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o udzielaniu przez zamawiajàcych zamówieƒ w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji;
[18] Zwa˝ywszy, i˝ udzielanie zamówieƒ wy∏àcznym wykonawcom okreÊlonych us∏ug mo˝e byç w pewnych warunkach ca∏kowicie lub cz´Êciowo wy∏àczone z niniejszej dyrektywy;
[19] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie dotyczy niewielkich zamówieƒ poni˝ej wartoÊci progowej, w celu unikni´cia zb´dnych formalnoÊci; Zwa˝ywszy, i˝ wartoÊç progowa mo˝e byç w zasadzie taka sama, jak dla zamówieƒ publicznych na dostawy; Zwa˝ywszy, i˝ obliczanie wartoÊci zamówienia, og∏aszanie i metoda dostosowywania wartoÊci progowych powinny byç uregulowane tak samo jak w innych dyrektywach
Wspólnoty o zamówieniach publicznych;
[20] Zwa˝ywszy, i˝ celem wykluczenia praktyk ograniczajàcych konkurencj´, w szczególnoÊci utrudniajàcych udzielanie zamówieƒ podmiotom z innych Paƒstw Cz∏onkowskich, nale˝y poprawiç dost´p wykonawców us∏ug do zamówieƒ publicznych;
[21] Zwa˝ywszy, i˝ pe∏ne stosowanie niniejszej dyrektywy powinno byç w okresie przejÊciowym ograniczone do udzielania zamówieƒ na te us∏ugi, odnoÊnie których jej
przepisy umo˝liwià pe∏ne wykorzystanie mo˝liwoÊci rozwoju handlu transgranicznego; Zwa˝ywszy, i˝ zamówienia na inne us∏ugi powinny byç kontrolowane przez pewien okres, zanim mo˝na b´dzie przyjàç pe∏ne stosowanie niniejszej dyrektywy; Zwa˝ywszy, i˝ nale˝y stworzyç instrument kontroli; Zwa˝ywszy, i˝ winien on równoczeÊnie umo˝liwiç zainteresowanym dost´p do odpowiednich informacji;
[22] Zwa˝ywszy, i˝ regu∏y udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi powinny byç, na tyle na ile to mo˝liwe, zbli˝one do regu∏ udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy
i na roboty budowlane;
[23] Zwa˝ywszy, i˝ przepisy Dyrektyw 71/305/EEC i 77/62/EEC dotyczàce zamówieƒ mogà byç stosowane pod warunkiem wprowadzenia do nich zmian, majàcych na celu
uwzgl´dnienie szczególnych aspektów zamówieƒ na us∏ugi, takich jak: wybór procedury negocjacyjnej, konkursów, wariantów, przybranie formy prawnej przez wykonawców us∏ug, ograniczenie wykonywania pewnych prac przez przedstawicieli okreÊlonych zawodów, rejestracja i gwarancje jakoÊci;
[24] Zwa˝ywszy, i˝ mo˝na stosowaç procedur´ negocjacyjnà z uprzednim opublikowaniem og∏oszenia, je˝eli niemo˝liwe jest dok∏adne okreÊlenie us∏ugi, która ma byç
Êwiadczona, szczególnie w dziedzinie us∏ug intelektualnych, i z tego powodu nie mo˝na udzieliç zamówienia poprzez wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami procedury otwartej lub ograniczonej;
[25] Zwa˝ywszy, i˝ odpowiednie przepisy Wspólnoty o wzajemnym uznawaniu dyplomów,
zaÊwiadczeƒ i innych dowodów formalnych kwalifikacji nale˝y stosowaç, je˝eli warunkiem udzia∏u w procedurze udzielania zamówienia lub w konkursie jest udowodnienie okreÊlonego wykszta∏cenia poprzez przed∏o˝enie stosownego Êwiadectwa;
[26] Zwa˝ywszy, i˝ cele niniejszej dyrektywy nie wymagajà ˝adnej zmiany obecnej sytuacji
w poszczególnych paƒstwach, w zakresie konkurencji cenowej pomi´dzy Êwiadczàcymi pewne us∏ugi;
[27] Zwa˝ywszy, i˝ funkcjonowanie niniejszej dyrektywy powinno zostaç ocenione najpóêniej po up∏ywie trzech lat od daty wdro˝enia do prawa krajowego; Zwa˝ywszy, i˝
ocena ta powinna w szczególnoÊci obejmowaç mo˝liwoÊç rozszerzenia zakresu dyrektywy na dalsze us∏ugi;
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PRZYJ¢¸A NAST¢PUJÑCÑ DYREKTYW¢:
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 1
[Definicje]
W rozumieniu niniejszej dyrektywy:
a) „zamówieniami publicznymi na us∏ugi” sà umowy o charakterze majàtkowym, zawierane pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym w formie pisemnej, z wy∏àczeniem:
I. zamówieƒ publicznych na dostawy, w rozumieniu art. 1 pkt. a) Dyrektywy
77/62/EEC, oraz zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, w rozumieniu art. 1
pkt. a) Dyrektywy 71/305/EEC;
II. zamówieƒ udzielanych w dziedzinach, o których mowa w art. 2, 7, 8, i 9 Dyrektywy
90/531/EEC, lub spe∏niajàcych warunki okreÊlone w art. 6 ust. 2 tej˝e dyrektywy;
III. umów, których przedmiotem jest, bez wzgl´du na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzier˝awa gruntów, istniejàcych budynków i innych nieruchomoÊci lub praw
do nich; niniejszej dyrektywie podlegajà jednak umowy o Êwiadczenie us∏ug finansowych, zawarte w dowolnej formie, równoczeÊnie, przed lub po zawarciu umowy
nabycia lub dzier˝awy;
IV. umów, których przedmiotem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja programów przez nadawców radiowych i telewizyjnych, jak równie˝ zakup czasu antenowego;
V. umów, których przedmiotem sà us∏ugi telefoniczne, teleksowe, telefoniczne us∏ugi
przywo∏awcze, us∏ugi radiotelefoniczne lub satelitarne;
VI. umów, których przedmiotem sà zamówienia na us∏ugi arbitra˝owe lub pojednawcze;
VII. umów, których przedmiotem sà us∏ugi finansowe, zwiàzane z emisjà, sprzeda˝à, kupnem lub transferem papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finansowych,
oraz us∏ugi banku centralnego;
VIII.umów dotyczàcych nawiàzania stosunku pracy;
IX.umów, których przedmiotem sà us∏ugi badawcze i rozwojowe - oprócz umów, których wyniki stanowià wy∏àcznie w∏asnoÊç 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;
b) „zamawiajàcym” jest organ paƒstwowy, samorzàdowy, instytucja prawa publicznego
lub stowarzyszenie, z∏o˝one z jednego lub z wi´kszej liczby takich organów lub instytucji prawa publicznego.
„Instytucjà prawa publicznego” jest ka˝dy podmiot :
– ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym,
nie majàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
– posiadajàcy osobowoÊç prawnà oraz
– finansowany w przewa˝ajàcej cz´Êci przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe
lub inne instytucje prawa publicznego; albo taki, którego zarzàd podlega nadzorowi
ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad po∏ow´ sk∏adu organu kierownicznego, zarzàdzàjàcego lub nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy
paƒstwowe, samorzàdowe lub inne instytucje prawa publicznego.
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Listy instytucji prawa publicznego i kategorii podmiotów spe∏niajàcych kryteria okreÊlone w zdaniu drugim niniejszego punktu zawiera za∏àcznik I do Dyrektywy 71/305/EEC.
Listy te sà na tyle wyczerpujàce, na ile to mo˝liwe i mogà byç zmienione w trybie przewidzianym w artykule 30 b) Dyrektywy 71/305/EEC;
c) „wykonawcà” jest osoba fizyczna lub prawna, jak równie˝ instytucja publiczna, która
oferuje Êwiadczenie us∏ug;
„oferentem” jest wykonawca, który sk∏ada ofert´, zaÊ
„kandydatem” podmiot, który ubiega si´ o zaproszenie do udzia∏u w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej;
d) „procedurami otwartymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których ka˝dy zainteresowany wykonawca mo˝e z∏o˝yç ofert´;
e) „procedurami ograniczonymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których
oferty mogà sk∏adaç tylko wykonawcy zaproszeni przez zamawiajàcego;
f) „procedurami negocjacyjnymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których
zamawiajàcy zwraca si´ wed∏ug swojego wyboru do wykonawców i negocjuje warunki
umowy z jednym lub kilkoma z nich;
g) „konkursami” sà procedury krajowe, z nagrodami lub bez, umo˝liwiajàce zamawiajàcemu uzyskanie planu lub projektu, wybranego przez sàd konkursowy, przede wszystkim
w dziedzinie planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa lub
przetwarzania danych.
Art. 2
[Zamówienia, których przedmiotem sà równoczeÊnie towary i us∏ugi]
Je˝eli przedmiotem zamówienia sà równoczeÊnie towary w rozumieniu Dyrektywy
77/62/EEC, jak i us∏ugi w rozumieniu za∏àczników I A oraz I B do niniejszej dyrektywy,
zamówienie jest obj´te niniejszà dyrektywà, o ile wartoÊç us∏ug przekracza wartoÊç towarów uj´tà w tym zamówieniu.
Art. 3
[Ogólne zasady post´powania]
1. Zamawiajàcy, udzielajàc zamówieƒ publicznych na us∏ugi lub organizujàc konkursy, zobowiàzani sà stosowaç procedury dostosowane do przepisów niniejszej dyrektywy.
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà zagwarantowaç, ˝e nie ma dyskryminacji pomi´dzy wykonawcami.
3. W sytuacji, kiedy zamawiajàcy bezpoÊrednio subwencjonujà ponad 50% wartoÊci zamówienia na us∏ugi, udzielanego przez inny podmiot i zwiàzanego z zamówieniem na
roboty budowlane w rozumieniu art. 1a ust. 2 Dyrektywy 71/305/EEC, Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà podjàç niezb´dne Êrodki, by zamawiajàcy stosowali lub zapewnili stosowanie niniejszej dyrektywy.
Art. 4
[Wy∏àczenia]
1. Dyrektyw´ stosuje si´ do udzielania przez zamawiajàcych zamówieƒ publicznych na
us∏ugi w dziedzinie obronnoÊci, z wyjàtkiem zamówieƒ, do których ma zastosowanie
artyku∏ 223 Traktatu.
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2. Dyrektywy nie stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na us∏ugi, które zgodnie z ustawami, aktami normatywnymi ni˝szego rz´du lub aktami administracyjnymi danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego zosta∏y okreÊlone jako tajne, lub których realizacja w Êwietle
tych przepisów wymaga szczególnych Êrodków bezpieczeƒstwa, albo gdy wymaga tego
ochrona istotnych interesów bezpieczeƒstwa Paƒstwa Cz∏onkowskiego.
Art. 5
[Wy∏àczenia na podstawie zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych]
Dyrektywy nie stosuje si´ do zamówieƒ publicznych, które podlegajà innym regu∏om proceduralnym, i sà udzielane:
a) na podstawie umowy mi´dzynarodowej, zawartej pomi´dzy Paƒstwem Cz∏onkowskim
a jednym lub wieloma paƒstwami trzecimi, dotyczàcej us∏ug majàcych na celu wspólnà
realizacj´ lub u˝ytkowanie projektu przez paƒstwa-sygnatariuszy; ka˝dà takà umow´
nale˝y podaç do wiadomoÊci Komisji, która mo˝e skonsultowaç si´ z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych powo∏anym Decyzjà Rady 71/306/EEC;
b) przedsi´biorstwom pochodzàcym z Paƒstw Cz∏onkowskich lub z paƒstw trzecich, na
podstawie umowy mi´dzynarodowej zwiàzanej ze stacjonowaniem wojsk;
c) na podstawie szczególnej procedury organizacji mi´dzynarodowej.
Art. 6
[Wy∏àczenia]
Dyrektywy nie stosuje si´ do udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi podmiotowi,
który sam jest zamawiajàcym (w rozumieniu art. 1 pkt. b), na podstawie jego wy∏àcznego
prawa, przys∏ugujàcego mu wed∏ug opublikowanego przepisu prawnego lub aktu administracyjnego, pod warunkiem, ˝e przepisy te sà zgodne z Traktatem.
Art. 7 2
[Progi; obliczanie wartoÊci zamówienia; agregowanie]
1. Dyrektyw´ stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na us∏ugi, których szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝ 200.000 ECU.
2. Przy obliczaniu szacunkowej wartoÊci zamówienia, zamawiajàcy uwzgl´dnia ca∏kowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, stosujàc postanowienia ust. 3 – 8.
3. Wybór metody szacowania wartoÊci nie mo˝e byç dokonywany z zamiarem unikni´cia
zastosowania niniejszej dyrektywy; zamówienie na okreÊlonà iloÊç us∏ug nie mo˝e byç
dzielone w celu unikni´cia stosowania niniejszego artyku∏u.
4. Przy obliczaniu szacunkowej wartoÊci zamówienia przy ni˝ej wymienionych rodzajach
us∏ug nale˝y uwzgl´dniç odpowiednio:
– w us∏ugach ubezpieczeniowych – premi´ ubezpieczeniowà,
– w us∏ugach bankowych i innych us∏ugach finansowych – op∏aty, prowizje, odsetki, jak
równie˝ inne porównywalne wynagrodzenia,
2

Art.7 ust.1, 2 oraz ust. 8 zosta∏y zmienione przez art. 1 ust. 1a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
97/52/EEC z 13 paêdziernika 1997 r. zmieniajàcy Dyrektyw´ 92/50/EEC, Dyrektyw´ 93/36/EEC oraz Dyrektyw´
93/37/EEC dotyczàce koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych odpowiednio na us∏ugi, dostawy oraz
roboty budowlane.
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– w zamówieniach, których przedmiotem jest wykonanie projektu – op∏aty lub prowizje.
Je˝eli us∏ugi te sk∏adajà si´ z kilku cz´Êci, z których ka˝da stanowi przedmiot odr´bnego
zamówienia, wartoÊç ka˝dej z tych cz´Êci jest uwzgl´dniana przy obliczaniu wartoÊci,
o której mowa wy˝ej.
Je˝eli ∏àczna wartoÊç cz´Êci jest nie mniejsza ni˝ wartoÊç okreÊlona wy˝ej, dyrektyw´ stosuje si´ do wszystkich cz´Êci. Zamawiajàcy mogà odstàpiç od stosowania przepisów ust.1
w odniesieniu do tych cz´Êci, których szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów
i us∏ug (VAT), jest mniejsza ni˝ 80.000 ECU, o ile ∏àczna wartoÊç szacunkowa tych cz´Êci
nie przekracza 20% ∏àcznej wartoÊci wszystkich cz´Êci.
5. W przypadku zamówieƒ, które nie okreÊlajà ca∏kowitej ceny, podstawà obliczenia szacunkowej wartoÊci zamówienia jest:
– w przypadku zamówieƒ na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 48 miesi´cy – ca∏kowita
wartoÊç zamówienia;
– w przypadku zamówieƒ na czas nieokreÊlony lub przekraczajàcy 48 miesi´cy – miesi´czna op∏ata pomno˝ona przez 48.
6. W przypadku zamówieƒ powtarzajàcych si´ lub podlegajàcych odnowieniu w oznaczonym czasie, szacunkowa wartoÊç zamówienia mo˝e byç okreÊlana na podstawie:
– rzeczywistej ∏àcznej wartoÊci odpowiednich zamówieƒ na podobne rodzaje us∏ug,
udzielonych w poprzednim roku bud˝etowym lub w ciàgu poprzednich 12 miesi´cy,
dostosowanej, jeÊli jest to mo˝liwe, do przewidywanych zmian iloÊciowych lub wartoÊciowych w ciàgu 12 miesi´cy nast´pujàcych po wykonaniu pierwszej us∏ugi, albo
– szacunkowej ∏àcznej wartoÊci podczas 12 miesi´cy nast´pujàcych po wykonaniu
pierwszej us∏ugi, wzgl´dnie w czasie realizacji umowy, jeÊli jest on d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.
7. Je˝eli planowane zamówienie na us∏ugi przewiduje mo˝liwoÊç wyboru opcji, podstawà
obliczania szacunkowej wartoÊci zamówienia jest jej najwy˝szy mo˝liwy ca∏kowity zakres, z w∏àczeniem klauzul okreÊlajàcych te opcje.
8. WartoÊci progowe wyra˝one w walutach krajowych b´dà weryfikowane co dwa lata, ze
skutkiem od 1 stycznia 1994 r. Obliczenie tych wartoÊci nast´puje w oparciu o Êrednie
dzienne kursy tych walut okreÊlone w ECU w okresie 24 miesi´cy, koƒczàcych si´ ostatniego dnia sierpnia, poprzedzajàcego dzieƒ 1 stycznia, b´dàcy datà wejÊcia w ˝ycie kolejnej weryfikacji. WartoÊci te publikuje si´ ka˝dorazowo na poczàtku listopada
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
Metoda obliczania okreÊlona w powy˝szym ust´pie podlega weryfikacji Komitetu Doradczego ds. Zamównieƒ Publicznych, na wniosek Komisji, po dwóch latach od jej pierwszego zastosowania.
DZIA¸ II
Dwustopniowe stosowanie
Art. 8
[Us∏ugi z za∏àcznika I A]
Zamówieƒ, których przedmiotem sà us∏ugi wymienione w za∏àczniku I A, udziela si´
zgodnie z przepisami Dzia∏ów III – VI.
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Art. 9
[Us∏ugi z za∏àcznika I B]
Zamówieƒ, których przedmiotem sà us∏ugi wymienione w za∏àczniku I B, udziela si´
zgodnie z artyku∏ami 14 i 16.
Art. 10
[Us∏ugi z za∏àcznika I A i I B]
Zamówieƒ, których przedmiotem sà us∏ugi wymienione zarówno w za∏àczniku I A, jak
i I B, udziela si´ zgodnie z przepisami Dzia∏ów III – VI, gdy wartoÊç us∏ug wymienionych
w za∏àczniku I A jest wi´ksza ni˝ wartoÊç us∏ug wymienionych w za∏àczniku I B. Je˝eli tak
nie jest, sà one udzielane zgodnie z art. 14 i 16.

DZIA¸ III
Wybór procedur oraz regu∏y przeprowadzania konkursów
Art. 11
[Procedury; przes∏anki]
1. Przy udzielaniu zamówieƒ publicznych na us∏ugi zamawiajàcy sà zobowiàzani stosowaç
procedury, o których mowa w art. 1 pkt. d), e) oraz f) w formie dostosowanej do niniejszej dyrektywy.
2. Zamawiajàcy mogà udzielaç zamówienia na us∏ugi w procedurze negocjacyjnej,
z uprzednim opublikowaniem og∏oszenia o zamówieniu publicznym, w nast´pujàcych
okolicznoÊciach :
a) je˝eli 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, zgodnych z artyku∏ami 23 – 28, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie
zosta∏y w sposób istotny zmienione. Zamawiajàcy nie muszà publikowaç w takich
wypadkach og∏oszenia o zamówieniu publicznym, je˝eli w∏àczà do stosownej procedury negocjacyjnej wszystkich wykonawców spe∏niajàcych kryteria wskazane w art.
29 – 35, którzy w toku uprzedniej procedury otwartej lub ograniczonej z∏o˝yli oferty zgodne z formalnymi wymogami procedury przetargowej;
b) w wyjàtkowych wypadkach, gdy chodzi o us∏ugi, których charakter lub zwiàzane
z nimi ryzyko nie pozwala na dokonanie wczeÊniejszej ogólnej wyceny;
c) je˝eli us∏ugi, które majà byç wykonane, a w szczególnoÊci us∏ugi intelektualne oraz
us∏ugi kategorii 6 za∏àcznika I A sà tego rodzaju, i˝ specyfikacje techniczne nie mogà byç ustalone na tyle dok∏adnie, aby umo˝liwiç udzielenie zamówienia poprzez wybór najlepszej oferty zgodnie z przepisami o procedurze otwartej i ograniczonej.
3. Zamawiajàcy mogà udzielaç zamówieƒ na us∏ugi w procedurze negocjacyjnej, bez
uprzedniej publikacji og∏oszenia, w nast´pujàcych przypadkach:
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a) je˝eli w toku procedury otwartej lub ograniczonej oferty nie wp∏yn´∏y lub wp∏yn´∏y
jedynie oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y
w istotny sposób zmienione, a sprawozdanie przekazano Komisji na jej wniosek;
b) je˝eli z przyczyn technicznych, artystycznych, lub z przyczyn zwiàzanych z ochronà
praw wy∏àcznych, us∏uga mo˝e byç Êwiadczona tylko przez okreÊlonego wykonawc´;
c) je˝eli, w nawiàzaniu do zakoƒczonego konkursu, zamówienie ma byç udzielone,
zgodnie ze stosownymi przepisami, zwyci´zcy lub jednemu ze zwyci´zców konkursu.
W drugim przypadku do udzia∏u w negocjacjach zaprasza si´ wszystkich zwyci´zców
konkursu;
d) je˝eli w sytuacji niezb´dnej koniecznoÊci, ze wzgl´du na wyjàtkowo pilny charakter
sprawy zwiàzany z wydarzeniami, których zamawiajàcy nie mogli przewidzieç, nie
mogà byç przestrzegane terminy, przewidziane dla procedur otwartej, ograniczonej
lub negocjacyjnej, o których mowa w art. 17 – 20. OkolicznoÊci, na które mo˝na si´
powo∏ywaç dla uzasadnienia pilnego charakteru sprawy nie mogà byç w ˝adnym
przypadku wywo∏ane przez zamawiajàcego;
e) w przypadku zamówienia na us∏ugi dodatkowe, nie przewidziane ani w projekcie b´dàcym podstawà zamówienia, ani w pierwotnie zawartej umowie, jednak z uwagi na
nieprzewidziane wydarzenie konieczne dla realizacji us∏ug uj´tych w tej umowie, o ile
zamówienie udzielone jest wykonawcy, który wykonuje te us∏ugi:
– gdy dodatkowych us∏ug ze wzgl´dów technicznych i gospodarczych nie mo˝na oddzieliç od g∏ównego zamówienia bez istotnego uszczerbku dla zamawiajàcego, lub
– gdy us∏ugi te mogà byç oddzielone od realizacji pierwotnego zamówienia, lecz sà
bezwarunkowo konieczne dla jego zakoƒczenia.
Ca∏kowita wartoÊç zamówieƒ na us∏ugi dodatkowe nie mo˝e przekroczyç 50% wartoÊci
g∏ównego zamówienia.
f) w przypadku zamówienia na nowe us∏ugi, polegajàcego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, udzielonego przez tego samego zamawiajàcego – wykonawcy, któremu udzieli∏ on pierwszego zamówienia – o ile us∏ugi te zgodne sà z zasadniczym projektem, b´dàcym podstawà pierwotnego zamówienia, udzielonego w toku
procedur przewidzianych w ust. 4. Mo˝liwoÊç zastosowania procedury negocjacyjnej
musi byç wskazana ju˝ w czasie udzielania pierwszego zamówienia; ca∏kowity szacunkowy koszt us∏ug uzupe∏niajàcych musi byç uwzgl´dniany przez zamawiajàcego
przy stosowaniu przepisów art. 7. Procedura ta mo˝e byç zastosowana jedynie w ciàgu trzech lat po udzieleniu pierwszego zamówienia.
4. We wszystkich innych przypadkach zamawiajàcy zobowiàzany jest udzieliç zamówieƒ
publicznych na us∏ugi w procedurze otwartej lub ograniczonej.
Art. 12 3
[Informacje dla kandydatów i oferentów; sprawozdanie]
1. Zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç ka˝dego z niedopuszczonych kandydatów
lub oferentów, który wystàpi z takim wnioskiem, o przyczynach odrzucenia jego wniosku lub oferty, w terminie pi´tnastu dni od daty otrzymania wniosku, a w wypadku
oferty – podaç nazw´ oferenta, którego ofert´ wybrano.
3
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2. Zamawiajàcy jest zobowiàzany powiadomiç kandydatów lub oferentów, którzy si´ o to
zwrócà, o przyczynach podj´cia decyzji o nieudzieleniu im zamówienia, w przypadku
gdy uprzednio og∏oszono zaproszenie do sk∏adania ofert lub o ponownym wszcz´ciu
procedury. O podj´tych decyzjach zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç równie˝
Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
3. Zamawiajàcy, w przypadku ka˝dego udzielonego zamówienia, zobowiàzany jest sporzàdziç pisemne sprawozdanie, zawierajàce co najmniej nast´pujàce elementy:
– nazw´ i adres zamawiajàcego, przedmiot i wartoÊç zamówienia,
– nazwy dopuszczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wyboru,
– nazwy wykluczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wykluczenia,
– nazw´ oferenta, którego ofert´ wybrano, oraz powody wyboru jego oferty, a tak˝e,
jeÊli to wiadome, wskazanie tej cz´Êci zamówienia, w zakresie której wybrany oferent
zamierza zawrzeç umow´ podwykonawczà z osobà trzecià,
– w wypadku procedur negocjacyjnych, okolicznoÊci przewidziane w art. 11, uzasadniajàce zastosowanie tych procedur.
Sprawozdanie albo jego g∏ówne elementy powinno byç przedstawione Komisji na jej
wniosek.
Art. 13 4
[Zasady przeprowadzania konkursów]
1. Artyku∏ niniejszy stosuje si´ do konkursów organizowanych jako cz´Êç procedury, prowadzàcej do udzielenia zamówienia na us∏ugi, których szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug, jest nie mniejsza ni˝ wartoÊç wskazana w art. 7 ust.1.
2. Artyku∏ niniejszy stosuje si´ do wszelkich konkursów, w których suma nagród i p∏atnoÊci dla uczestników jest nie mniejsza ni˝ 200.000 ECU.
3. Zasady przeprowadzania konkursu powinny byç zgodne z wymogami tego artyku∏u
i zostaç udost´pnione zainteresowanym udzia∏em w konkursie.
4. Mo˝liwoÊç udzia∏u w konkursie nie mo˝e byç ograniczona :
– do terytorium lub cz´Êci terytorium Paƒstwa Cz∏onkowskiego,
– poprzez wymóg, stosownie do prawa Paƒstwa Cz∏onkowskiego, w którym konkurs
jest organizowany, by uczestnicy byli albo osobami fizycznymi, albo prawnymi.
5. Je˝eli w konkursie ma braç udzia∏ ograniczona liczba uczestników, zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç jednoznaczne i nie dyskryminacyjne kryteria wyboru. W ka˝dym
przypadku liczba kandydatów zaproszonych do uczestnictwa winna byç wystarczajàca
dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji.
6. Sàd konkursowy powinien sk∏adaç si´ wy∏àcznie z s´dziów niepowiàzanych z uczestnikami konkursu. Je˝eli od uczestników konkursu wymagane sà szczególne kwalifikacje
zawodowe, co najmniej jedna trzecia cz´Êç s´dziów powinna posiadaç te same lub równowa˝ne kwalifikacje.
Sàd konkursowy powinien byç niezawis∏y w swych opiniach i decyzjach, podejmowanych
na podstawie anonimowych prezentacji projektów, wy∏àcznie w oparciu o kryteria wskazane w og∏oszeniu, w rozumieniu art. 15 ust. 3.
4
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DZIA¸ IV
Przepisy wspólne dotyczàce specyfikacji technicznych
Art. 14
[Specyfikacje techniczne]
1. Specyfikacje techniczne, o których mowa w za∏àczniku II, umieszcza si´ w dokumentacji ogólnej lub w dokumentacji dotyczàcej ka˝dego zamówienia.
2. Bez naruszania prawnie wià˝àcych przepisów krajowych dotyczàcych norm technicznych, o ile sà one zgodne z prawem wspólnotowym, specyfikacje techniczne okreÊlane
sà przez zamawiajàcego poprzez wskazanie norm krajowych, wdra˝ajàcych normy europejskie, europejskie zezwolenia techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne.
3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania ust. 2, je˝eli:
a) normy, europejskie zezwolenia techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne nie
zawierajà przepisów o ustalaniu zgodnoÊci, lub je˝eli nie istniejà techniczne mo˝liwoÊci stwierdzenia w zadowalajàcy sposób zgodnoÊci produktu z tymi normami, europejskimi zezwoleniami technicznymi lub wspólnymi specyfikacjami technicznymi;
b) zastosowanie ust. 2 utrudni∏oby realizacj´ Dyrektywy Rady 86/361/EEC z 24 lipca
1986 r., o pierwszej fazie wzajemnego uznawania homologacji peryferyjnych urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, lub Decyzji Rady 87/95/EEC z 22 grudnia 1986 r., o standaryzacji w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji, lub innych instrumentów wspólnotowych w okreÊlonych dziedzinach us∏ug lub produktów;
c) zastosowanie tych norm, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych zobowiàzywa∏oby zamawiajàcego do u˝ywania wyrobów lub
materia∏ów niekompatybilnych z urzàdzeniami ju˝ u˝ywanymi, pociàga∏oby za sobà
nieproporcjonalnie du˝e koszty lub nieproporcjonalne trudnoÊci techniczne – jednak
tylko w ramach wyraênie okreÊlonej i opisanej strategii, przewidujàcej przestawienie
si´, w okreÊlonym czasie, na stosowanie norm europejskich, europejskich zezwoleƒ
technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych;
d) dany projekt jest rzeczywiÊcie innowacyjny i stosowanie obowiàzujàcych obecnie europejskich norm, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji
technicznych nie by∏oby w∏aÊciwe.
4. Zamawiajàcy, stosujàc ust. 3 zobowiàzany jest podaç, gdy jest to mo˝liwe, przyczyny takiego post´powania w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich lub w dokumentacji zamówienia, oraz w ka˝dym przypadku
zobowiàzany jest odnotowaç te przyczyny w swych wewn´trznych dokumentach, przy
czym informacje te zobowiàzany jest dostarczyç Paƒstwom Cz∏onkowskim oraz Komisji na ich wniosek.
5. W razie braku norm europejskich, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych
specyfikacji technicznych, specyfikacje techniczne:
a) okreÊla si´ przez wskazanie specyfikacji krajowych, uznanych za zgodne z istotnymi
wymogami dyrektyw wspólnotowych w sprawie harmonizacji technicznej, przy czym
uznanie tej zgodnoÊci nast´puje wed∏ug procedur ustanowionych w tych dyrektywach, w szczególnoÊci wed∏ug procedur ustanowionych w Dyrektywie Rady
89/106/EEC;
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b) mogà byç okreÊlane przez wskazanie krajowych specyfikacji technicznych, dotyczàcych projektowania, kalkulacji oraz wykonywania robót budowlanych i stosowania
materia∏ów;
c) mogà byç okreÊlane poprzez wskazanie innych dokumentów.
W takim przypadku wskazuje si´, w kolejnoÊci wynikajàcej z rangi poszczególnych norm,
na:
I. normy krajowe, wdra˝ajàce normy mi´dzynarodowe przyj´te w kraju zamawiajàcego;
II. inne krajowe normy i krajowe zezwolenia techniczne kraju zamawiajàcego;
III. wszelkie inne normy.
6. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zakazaç wprowadzania do dokumentacji, dotyczàcej zamówienia publicznego na konkretne us∏ugi, takich specyfikacji technicznych, które, odnoszàc si´ do produktów okreÊlonej produkcji, pochodzenia lub produkowanych w okreÊlony sposób, skutkujà uprzywilejowaniem lub eliminacjà pewnych
wykonawców – chyba ˝e jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. W szczególnoÊci zabronione jest: wskazywanie znaków towarowych, patentów, typów, jak równie˝
okreÊlonego pochodzenia lub okreÊlonej produkcji. Wskazanie z towarzyszeniem s∏ów
„lub równowa˝ne” jest jednak dopuszczalne w przypadkach, gdy zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych i powszechnie
zrozumia∏ych okreÊleƒ.
DZIA¸ V
Przepisy wspólne dotyczàce og∏oszeƒ
Art. 15
[Og∏oszenia o zamówieniach]
1. Zamawiajàcy zobowiàzani sà podaç do wiadomoÊci w og∏oszeniu o planowanych zamówieniach, najszybciej jak to mo˝liwe po rozpocz´ciu ich roku bud˝etowego, ca∏kowità wartoÊç zamówieƒ na poszczególne kategorie us∏ug, wymienione w za∏àczniku IA,
których zamierzajà udzieliç w ciàgu nast´pnych dwunastu miesi´cy, je˝eli ich szacunkowa wartoÊç z uwzgl´dnieniem przepisów art. 7 jest nie mniejsza ni˝ 750.000. ECU.
2. Zamawiajàcy, którzy zamierzajà udzieliç zamówienia na us∏ugi w procedurze otwartej,
ograniczonej lub negocjacyjnej, w przypadkach wskazanych w art. 11, zobowiàzani sà
poinformowaç o swym zamiarze w og∏oszeniu.
3. Zamawiajàcy, którzy zamierzajà przeprowadziç konkurs, zobowiàzani sà poinformowaç o swoim zamiarze w og∏oszeniu.
Art. 16
[Og∏oszenia o wynikach post´powania]
1. Zamawiajàcy, który udzieli∏ zamówienia lub przeprowadzi∏ konkurs, zobowiàzany jest
przes∏aç informacje o wynikach przeprowadzonego post´powania do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
2. Og∏oszenie publikuje si´:
– w przypadku zamówieƒ publicznych na us∏ugi wymienione w za∏àczniku I A, zgodnie z art. 17 – 20,
– w przypadku konkursów, zgodnie z art. 17.
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3. W przypadku zamówieƒ publicznych na us∏ugi wymienione w za∏àczniku I B, zamawiajàcy zobowiàzani sà wskazaç w og∏oszeniu, czy zgadzajà si´ na jego opublikowanie.
4. Komisja zobowiàzana jest ustaliç w trybie art. 40 ust. 3 regu∏y, dotyczàce sporzàdzania
i publikacji regularnych sprawozdaƒ na podstawie og∏oszeƒ, o których mowa w ust. 3.
5. Nie jest obowiàzkowe publikowanie si´ informacji o udzieleniu zamówienia, których
ujawnienie utrudni∏oby stosowanie prawa, by∏oby sprzeczne z interesem publicznym,
naruszy∏oby uprawnione interesy gospodarcze przedsi´biorstw publicznych lub prywatnych, lub mog∏oby zaszkodziç uczciwej konkurencji pomi´dzy wykonawcami.
Art. 17
[Sporzàdzanie, przesy∏anie i publikacja og∏oszeƒ]
1. Og∏oszenia nale˝y sporzàdzaç zgodnie ze wzorami zawartymi w za∏àcznikach III oraz
IV, podajàc informacje przewidziane w tych za∏àcznikach. Zamawiajàcy nie mogà ˝àdaç informacji innych ni˝ te, o których mowa w art. 31 oraz 32, dotyczàcych sytuacji
ekonomicznej i mo˝liwoÊci technicznych wykonawców, które sà wymagane dla ich
kwalifikacji (za∏àcznik III B pkt 13, za∏àcznik III C pkt 13 oraz za∏àcznik III D pkt 12).
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà przes∏aç og∏oszenia, tak szybko jak to mo˝liwe i w najbardziej odpowiedni sposób, do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
W przypadku procedury przyspieszonej, o której mowa w art. 20, tekst og∏oszenia przesy∏a si´ teleksem, telegraficznie lub telefaksem. Og∏oszenie, o którym mowa w art. 15
ust. 1, wysy∏a si´ niezw∏ocznie po rozpocz´ciu roku bud˝etowego.
Og∏oszenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1, powinno byç wys∏ane najpóêniej w terminie
czterdziestu oÊmiu dni od daty udzielenia danego zamówienia lub przeprowadzenia
konkursu.
3. Og∏oszenia, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz w art. 16 ust. 1, publikuje si´ w ca∏oÊci w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED,
w urz´dowych j´zykach Wspólnot, przy czym autentyczny jest jedynie tekst w j´zyku
orygina∏u.
4. Og∏oszenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz 3, publikuje si´ w ca∏oÊci w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED w j´zykach, w jakich zosta∏y sporzàdzone. Streszczenie wa˝niejszych elementów wszystkich og∏oszeƒ
publikuje si´ w j´zykach urz´dowych Wspólnoty, przy czym autentyczny jest jedynie
tekst w j´zyku orygina∏u.
5. Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich publikuje og∏oszenia w terminie
dwunastu dni od daty ich wys∏ania. W przypadku procedury przyspieszonej, przewidzianej w art. 20, termin ten ulega skróceniu do pi´ciu dni.
6. Og∏oszenie nie mo˝e zostaç opublikowane w dziennikach urz´dowych lub w prasie kraju zamawiajàcego przed datà wys∏ania jego tekstu do Urz´du Publikacji Urz´dowych
Wspólnot Europejskich; przy publikacji nale˝y podaç t´ dat´. Og∏oszenie mo˝e zawieraç jedynie informacje opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
7. Zamawiajàcy musi byç w stanie udowodniç dat´ wys∏ania.
8. Koszty publikacji og∏oszeƒ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich ponoszà
Wspólnoty. Tekst og∏oszenia nie mo˝e przekraczaç jednej strony Dziennika Urz´dowe-
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go Wspólnot Europejskich, tzn. oko∏o 650 s∏ów. W ka˝dym numerze Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich, zawierajàcym jedno albo wi´cej og∏oszeƒ, przedstawia si´ wzór lub wzory, wed∏ug których sporzàdza si´ og∏oszenia.
Art. 18 5
[Terminy sk∏adania ofert - procedura otwarta]
1. W procedurach otwartych ustalony przez zamawiajàcych termin sk∏adania ofert nie
mo˝e byç krótszy ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
2. Termin sk∏adania ofert wskazany w ust. 1 mo˝e byç skrócony do trzydziestu szeÊciu
dni, je˝eli zamawiajàcy, zgodnie z art. 15 ust.1, opublikowa∏ og∏oszenie w Dzienniku
Urz´dowym Wspólnot Europejskich, przygotowane wed∏ug wzoru za∏àcznika III A.
3. Dokumentacja zamówienia i dokumenty dodatkowe winny zostaç przez zamawiajàcych lub w∏aÊciwe placówki wys∏ane wykonawcom na ich wniosek, w terminie szeÊciu
dni od daty jego otrzymania, je˝eli wniosek taki wp∏ynà∏ w odpowiednim czasie.
4. Za˝àdane w odpowiednim czasie dodatkowe informacje, zwiàzane z dokumentacjà zamówienia powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na szeÊç dni
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
5. Terminy przewidziane w ust. 1 oraz 2 powininny byç odpowiednio przed∏u˝one, je˝eli
dokumentacja zamówienia, dodatkowe dokumenty lub dodatkowe informacje z powodu ich znacznej obj´toÊci nie mogà byç dostarczone lub udzielone w terminach przewidzianych w ust. 3 oraz 4, lub je˝eli oferty mogà zostaç z∏o˝one po wizycie na miejscu
albo dokonaniu na miejscu wglàdu w za∏àczniki do dokumentacji zamówienia.
Art. 19 6
[Terminy sk∏adania ofert - procedura ograniczona i negocjacyjna]
1. W procedurach ograniczonych i negocjacyjnych, o których mowa w art. 11 ust. 2, ustalony przez zamawiajàcych termin zg∏aszania wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ trzydzieÊci siedem dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
2. Zamawiajàcy równoczeÊnie zapraszajà w formie pisemnej wybranych kandydatów do
z∏o˝enia ofert. Do zaproszenia do sk∏adania ofert nale˝y do∏àczyç dokumentacj´ zamówienia i dokumenty dodatkowe. Zaproszenie takie winno zawieraç co najmniej:
a) o ile jest to stosowne, adres instytucji, do której mo˝na zwróciç si´ z wnioskiem o dokumentacj´ zamówienia i dokumenty dodatkowe, termin zg∏aszania takich wniosków, wysokoÊç op∏aty jakà trzeba uiÊciç za takie dokumenty oraz warunki jej uiszczenia;
b) termin sk∏adania ofert, adres, na który muszà byç wys∏ane oraz j´zyk albo j´zyki,
w jakich muszà byç sporzàdzone;
c) wskazanie na opublikowane og∏oszenia o zamówieniu;
d) okreÊlenie wszelkich dokumentów, jakie trzeba do∏àczyç w celu potwierdzenia mo˝liwych do zweryfikowania oÊwiadczeƒ kandydata, zgodnie z art.17 ust.1, albo w celu uzupe∏nienia informacji przewidzianych w tym artykule, przy czym nie wolno stawiaç ˝adnych innych wymogów ni˝ wskazane w art. 31 oraz 32;
e) kryteria udzielenia zamówienia, je˝eli nie sà zawarte w og∏oszeniu.
5
6

Art. 18 ust. 2 zosta∏ zmieniony przez art. 1 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC
Art. 19 ust. 4 zosta∏ zmieniony przez art. 1 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC
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3. W procedurach ograniczonych ustalony przez zamawiajàcych termin sk∏adania ofert
wynosi co najmniej czterdzieÊci dni od daty wys∏ania pisemnego zaproszenia.
4. Termin sk∏adania ofert wskazany w ust. 3 mo˝e byç skrócony do dwudziestu szeÊciu
dni, je˝eli zamawiajàcy, zgodnie z art.15 ust.1, opublikowa∏ og∏oszenie w Dzienniku
Urz´dowym Wspólnot Europejskich, przygotowane wed∏ug wzoru za∏àcznika III A.
5. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu mo˝na sk∏adaç pisemnie, telegraficznie, teleksem, telefaksem lub telefonicznie. W razie zastosowania jednego z czterech
ostatnich Êrodków, wniosek taki powinien zostaç potwierdzony pismem wys∏anym
przed up∏ywem terminu przewidzianego w ust. 1.
6. Dodatkowe informacje, zwiàzane z dokumentacjà zamówienia powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na szeÊç dni przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert, pod warunkiem, ˝e za˝àdano ich w odpowiednim czasie.
7. Je˝eli z∏o˝enie ofert wymaga wizyty na miejscu lub dokonania na miejscu wglàdu w dokumentacj´ zamówienia, termin przewidziany w ust. 3 oraz 4 powinien byç odpowiednio przed∏u˝ony.
Art. 20
[Procedura przyspieszona]
1. Je˝eli, ze wzgl´du na pilny charakter sprawy, terminy przewidziane w art. 19 nie mogà
byç zachowane, zamawiajàcy mogà wyznaczyç terminy wed∏ug nast´pujàcych zasad:
a) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u nie mo˝e wynosiç mniej ni˝
pi´tnaÊcie dni od daty wys∏ania og∏oszenia;
b) termin sk∏adania ofert nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ dziesi´ç dni od daty wys∏ania zaproszenia do sk∏adania ofert.
2. Dodatkowe informacje zwiàzane z dokumentacjà zamówienia powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na cztery dni przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert, pod warunkiem, ˝e za˝àdano ich w odpowiednim czasie.
3. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, jak równie˝ zaproszenia do sk∏adania ofert, muszà byç przekazywane najszybszym mo˝liwym sposobem. Je˝eli wnioski o dopuszczenie do udzia∏u sà przekazywane telegraficznie, teleksem, telefaksem lub
telefonicznie, nale˝y je potwierdziç pismem wys∏anym przed up∏ywem terminu przewidzianego w ust. 1.
Art. 21
[Dobrowolna publikacja og∏oszeƒ]
Zamawiajàcy mogà opublikowaç w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich og∏oszenia o zamówieniach publicznych na us∏ugi, które nie podlegajà obowiàzkowi publikacji ustalonemu w niniejszej dyrektywie.
Art. 22
[Procedura zmiany przepisów o og∏oszeniach]
Przepisy o sporzàdzaniu, przekazywaniu, otrzymywaniu, t∏umaczeniu, gromadzeniu
i rozprowadzaniu og∏oszeƒ, o których mowa w art. 15, 16, 17, oraz sprawozdaƒ statystycznych przewidzianych w art.16 ust. 4 i art. 39, jak równie˝ nazewnictwo, o którym mowa
w za∏àcznikach IA i IB mogà byç zmieniane w procedurze okreÊlonej przez art. 40 ust.3.
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Warunki odes∏ania w tekÊcie og∏oszeƒ do okreÊlonych pozycji kategorii us∏ug w tych za∏àcznikach mogà byç okreÊlane wed∏ug tej samej procedury.

DZIA¸ VI
ROZDZIA¸ 1
Wspólne przepisy dotyczàce uczestnictwa
Art. 23 7
[Zasady ogólne]
Udzielenie zamówienia nast´puje na podstawie kryteriów, przewidzianych w Rozdziale 3,
przy uwzgl´dnieniu art. 24, po sprawdzeniu przez zamawiajàcych odpowiednich kwalifikacji wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni na podstawie art. 29, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 31 oraz 32.
Art. 24
[Warianty]
1. W wypadku zamówieƒ, które majà byç udzielane na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zamawiajàcy mogà uwzgl´dniç warianty przedstawione
przez oferenta, je˝eli odpowiadajà one minimalnym wymogom zamawiajàcego. Zamawiajàcy zobowiàzani sà okreÊliç w dokumentacji zamówienia minimalne wymogi, którym muszà odpowiadaç warianty oraz szczegó∏owo okreÊliç, w jaki sposób mogà byç
one przedstawione. JeÊli warianty nie sà dozwolone, zamawiajàcy zobowiàzani sà poinformowaç o tym w og∏oszeniu o zamówieniu.
Zamawiajàcy nie mogà odrzuciç przed∏o˝onego wariantu wy∏àcznie dlatego, i˝ sporzàdzono go w oparciu o specyfikacj´ technicznà, wskazujàcà na normy krajowe wdra˝ajàce normy europejskie, na europejskie specyfikacje techniczne lub wspólne specyfikacje
techniczne (w rozumieniu art. 14 ust. 2) albo krajowe specyfikacje techniczne (w rozumieniu art. 14 ust. 5 pkt. a) oraz b)).
2. Zamawiajàcy, który dopuÊci∏ warianty zgodnie z ust. 1, nie mo˝e odrzuciç wariantu wy∏àcznie z tego powodu, ˝e jego przyj´cie prowadzi∏oby do udzielenia zamówienia na
dostawy, a nie zamówienia na us∏ugi w rozumieniu niniejszej dyrektywy.
Art. 25
[Podwykonawstwo]
W dokumentacji zamówienia zamawiajàcy mo˝e wezwaç oferenta do wskazania w jego
ofercie tej cz´Êci umowy, której wykonanie zamierza on powierzyç osobom trzecim.
Wskazanie takie nie wp∏ywa na odpowiedzialnoÊç g∏ównego wykonawcy.
7

Art. 23 zosta∏ zmieniony przez art. 1 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC
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Art. 26
[Konsorcja]
1. Oferty mogà byç sk∏adane przez grupy wykonawców. Od takich grup nie mo˝na wymagaç, by przybra∏y w celu z∏o˝enia oferty okreÊlonà form´ prawnà; mo˝na jednak tego
wymagaç od grupy, której udzielono zamówienia.
2. Kandydaci lub oferenci, którzy zgodnie z przepisami prawa Paƒstwa Cz∏onkowskiego,
w którym majà siedzib´, sà uprawnieni do Êwiadczenia danych us∏ug, nie mogà zostaç
odrzuceni jedynie z tego powodu, i˝ prawo Paƒstwa Cz∏onkowskiego, w którym zamówienie zostaje udzielane, wymaga, by byli oni albo osobami fizycznymi, albo prawnymi.
3. Mo˝na jednak˝e wymagaç od osób prawnych, aby poda∏y w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udzia∏u nazwiska i odpowiednie kwalifikacje zawodowe personelu, który b´dzie odpowiedzialny za wykonanie us∏ugi.
Art. 27
[Procedura ograniczona i negocjacyjna]
1. W procedurach ograniczonych i negocjacyjnych zamawiajàcy, na podstawie informacji
o sytuacji wykonawcy, a tak˝e informacji i formalnoÊci niezb´dnych do oceny, czy spe∏nia on minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne, wybierajà spoÊród kandydatów
spe∏niajàcych wymogi przewidziane w art. 29 – 35 tych, których zapraszajà do z∏o˝enia oferty lub do negocjacji.
2. Je˝eli zamawiajàcy udzielajà zamówienia w procedurze ograniczonej, mogà ustaliç zakres, w którym b´dzie si´ mieÊciç liczba zaproszonych wykonawców. W takim przypadku informacj´ o zakresie zamieszcza si´ w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym. Zakres ustala si´ z uwzgl´dnieniem rodzaju us∏ugi, jaka ma zostaç wykonana. Powinien
obejmowaç nie mniej ni˝ pi´ciu i nie wi´cej ni˝ dwudziestu wykonawców.
W ka˝dym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do sk∏adania ofert powinna byç
wystarczajàca dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji.
3. Je˝eli zamawiajàcy udziela zamówienia, stosujàc art. 11 ust. 2 w procedurze negocjacyjnej, do negocjacji dopuszcza si´ nie mniej ni˝ trzech kandydatów, pod warunkiem, ˝e
liczba odpowiednich kandydatów jest wystarczajàca.
4. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zagwarantowaç, ˝e zamawiajàcy zaproszà bez
dyskryminacji tych wykonawców z innych Paƒstw Cz∏onkowskich, którzy spe∏niajà
warunki stosowane wobec w∏asnych podmiotów.
Art. 28
[Ochrona warunków pracy]
1. Zamawiajàcy mogà wskazaç w dokumentacji zamówienia lub zostaç zobowiàzani przez
Paƒstwa Cz∏onkowskie do wskazania instytucji, które udzielà oferentom informacji
o wymogach z zakresu ochrony zatrudnienia i o warunkach pracy, dotyczàcych prac
prowadzonych na miejscu podczas realizacji zamówienia, obowiàzujàcych w Paƒstwie
Cz∏onkowskim, regionie lub miejscowoÊci, w której us∏uga ma byç wykonana.

73

Dyrektywa 92/50/EEC dotyczàca us∏ug

2. Zamawiajàcy, który dostarcza informacji wymienionych w ust. 1, zobowiàzany jest za˝àdaç od oferentów lub uczestników post´powania o udzielenie zamówienia z∏o˝enia
oÊwiadczenia, ˝e przygotowujàc swe oferty uwzgl´dnili wymogi dotyczàce ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy, obowiàzujàce w miejscu, w którym us∏uga ma byç
wykonana. Nie narusza to przepisu art. 37, dotyczàcego badania ofert ra˝àco niskich.

ROZDZIA¸ 2
Kryteria kwalifikacji
Art. 29
[Przes∏anki wykluczenia wykonawców]
Z udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia mo˝na wykluczyç wykonawc´, który:
a) 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;
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;
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;
g) jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia, lub niedostarczenia informacji, wymaganych zgodnie z przepisami niniejszego rozdzia∏u.
Je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy us∏ug dowodu, ˝e nie dotyczy go ˝aden z przypadków wymienionych w ust. 1 pkt. a), b), c), e) lub f), obowiàzany jest przyjàç za wystarczajàcy dowód:
– w przypadku pkt. a), b) lub c) – wyciàg z rejestru sàdowego, a w przypadku jego braku równowa˝ny dokument wskazujàcy, ˝e wymogi te sà spe∏nione, wystawiony przez
w∏aÊciwy organ sàdowy lub administracyjny w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa dany podmiot,
– w przypadku pkt. e) lub f) – zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ danego
Paƒstwa Cz∏onkowskiego.
Je˝eli taki 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.
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Paƒstwa Cz∏onkowskie obowiàzane sà wyznaczyç, w terminie okreÊlonym w art. 44, organy w∏aÊciwe do wydawania takich dokumentów lub zaÊwiadczeƒ i niezw∏ocznie poinformowaç o tym inne Paƒstwa Cz∏onkowskie oraz Komisj´.
Art. 30
[Certyfikaty; rejestry zawodowe]
1. Je˝eli 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, z którego pochodzà - zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç dowodu tych uprawnieƒ lub cz∏onkostwa.
2. Kandydaci albo oferenci mogà zostaç wezwani do wykazania, ˝e sà wpisani zgodnie
z przepisami kraju, w którym dzia∏ajà, do jednego z rejestrów zawodowych lub gospodarczych wymienionych w ust. 3, wzgl´dnie do przedstawienia przewidzianego tam
certyfikatu lub zaÊwiadczenia o z∏o˝onej przysi´dze.
3. Stosowne rejestry zawodowe i gospodarcze albo zaÊwiadczenia i certyfikaty to:
– w Belgii: „Registre du commerce – Handelsregister” oraz „Ordres professionnels Beroepsorden”,
– w Danii: „Ehrvervs- och Selskabsstyrelsen”,
– w Niemczech: „Handelsregister”, „Handwerksrolle” oraz „Vereinsregister”
– w Grecji: wykonawca us∏ug mo˝e zostaç poproszony o przedstawienie deklaracji
prowadzenia danego zawodu, sporzàdzonej pod przysi´gà przed notariuszem;
w przypadkach przewidzianych przez prawo krajowe dla dostarczania us∏ug badawczych, przedstawionych w za∏àczniku I A, rejestr zawodowy
„ Μητρωο Μελετητων′ ανδ Μητρωο Γραϕειω Μελετων′ ”,
– w Hiszpanii: „Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia i Hacienda”;
– we Francji: „Registre du commerce” oraz „Répertoir des métiers”,
– we W∏oszech: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, „Registro delle Commissioni provinciali per l`artigianato” oraz „Cosiglio nazionale degli ordini professionali”;
– w Luksemburgu: „Registre aux firmes” oraz „Rôle de la chambre des métiers”,
– w Holandii: „Handelsregister”,
– w Portugalii: „Registro Nacional das Pessoas Colectivas”,
– w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii mo˝na zwróciç si´ do dostawcy o przedstawienie zaÊwiadczenia z „Registrar of Companies” lub z „Registrar of Friendly Societes”,
albo zaÊwiadczenia stwierdzajàcego, ˝e dana osoba oÊwiadczy∏a pod przysi´gà, ˝e
uprawia dany zawód w kraju, w którym dzia∏a, w okreÊlonym miejscu i pod okreÊlonà nazwà handlowà.
Art. 31
[Sytuacja finansowa i ekonomiczna]
1. Dowodem sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy mo˝e byç jeden lub wi´cej
spoÊród nast´pujàcych dokumentów:
a) odpowiednie oÊwiadczenia banku albo dowód ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci
cywilnej z tytu∏u wykonywania zawodu;
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b) bilans firmy lub wyciàgi z bilansów, jeÊli ich publikowanie przewiduje prawo spó∏ek
kraju siedziby wykonawcy;
c) oÊwiadczenie o ogólnym obrocie przedsi´biorstwa oraz o obrocie w zakresie us∏ug,
b´dàcych przedmiotem zamówienia, w trzech poprzednich latach obrachunkowych.
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà okreÊliç w og∏oszeniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert,
który lub które spoÊród dokumentów wymienionych w ust. 1 wybrali, a tak˝e jakie inne dokumenty powinny zostaç przedstawione.
3. Je˝eli, z jakiegokolwiek usprawiedliwionego powodu, wykonawca nie móg∏ dostarczyç
dokumentów, których ˝àda zamawiajàcy, wykonawca mo˝e udowodniç swà zdolnoÊç
ekonomicznà i finansowà za pomocà ka˝dego innego dokumentu, który zamawiajàcy
uzna za odpowiedni.
Art. 32
[Wiedza i mo˝liwoÊci techniczne]
1. ZdolnoÊç wykonawców do wykonania us∏ug mo˝e byç oceniana w szczególnoÊci pod
wzgl´dem ich fachowoÊci, sprawnoÊci, doÊwiadczenia i rzetelnoÊci.
2. Dowodem mo˝liwoÊci technicznych wykonawcy w zale˝noÊci od rodzaju, zakresu
i przeznaczenia danej us∏ugi, mogà byç:
a) zaÊwiadczenia o wykszta∏ceniu i kwalifikacjach zawodowych wykonawcy lub kierownictwa przedsi´biorstwa, w szczególnoÊci osoby lub osób odpowiedzialnych za wykonanie us∏ugi;
b) wykaz g∏ównych us∏ug, wykonanych w ciàgu ostatnich trzech lat, z podaniem wartoÊci, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych:
– w przypadku us∏ug dla zamawiajàcych publicznych dowód przedstawia si´ w formie
zaÊwiadczenia wydanego lub poÊwiadczonego przez w∏aÊciwy organ;
– w przypadku us∏ug dla nabywców prywatnych wykonanie potwierdza zaÊwiadczenie
wystawione przez nabywc´, a w razie braku takiego zaÊwiadczenia wystarczy oÊwiadczenie wykonawcy;
c) wskazanie personelu technicznego lub placówek technicznych, niezale˝nie od tego,
czy nale˝à one bezpoÊrednio do wykonawcy, zw∏aszcza zaÊ tych, którym powierzono
kontrol´ jakoÊci;
d) oÊwiadczenie, z którego wynika roczne Êrednie zatrudnienie u wykonawcy w ciàgu
ostatnich trzech lat oraz liczba osób zajmujàcych tam kierownicze stanowiska
w ostatnich trzech latach;
e) oÊwiadczenie, z którego wynika, jakim wyposa˝eniem, jakim sprz´tem i jakimi urzàdzeniami technicznymi dysponuje wykonawca w celu wykonywania us∏ug;
f) opis Êrodków kontroli jakoÊci oraz opis mo˝liwoÊci badawczych i naukowych wykonawcy;
g) je˝eli us∏ugi, które majà byç Êwiadczone sà skomplikowane lub, w wyjàtkowym przypadku, s∏u˝à szczególnemu celowi, kontrola wykonawcy dokonana przez zamawiajàcego albo na jego rzecz przez w∏aÊciwy organ urz´dowy kraju siedziby wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu; kontrola ta dotyczy mo˝liwoÊci
technicznych wykonawcy, a w razie koniecznoÊci tak˝e jego mo˝liwoÊci naukowych
i badawczych oraz Êrodków kontroli jakoÊci;
h) wskazanie cz´Êci zamówienia, którà wykonawca zamierza zleciç podwykonawcy.
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3. Zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w og∏oszeniu lub w zaproszeniu do sk∏adania
ofert, które z tych dokumentów nale˝y przedstawiç.
4. Informacji, przewidzianych w art. 31 oraz w ust. 1, 2 oraz 3 niniejszego artyku∏u mo˝na ˝àdaç w zakresie uzasadnionym przedmiotem zamówienia; zamawiajàcy zobowiàzany jest uwzgl´dniç przy tym uprawnione interesy wykonawców, zwiàzane z ochronà
ich tajemnic technicznych i handlowych.
Art. 33
[Certyfikat jakoÊci]
Je˝eli dla udowodnienia spe∏nienia przez wykonawc´ okreÊlonych wymogów jakoÊciowych, zamawiajàcy wymaga przedstawienia zaÊwiadczeƒ wystawionych przez niezale˝ne
organy kontrolujàce jakoÊç, zaÊwiadczenia takie powinny odwo∏ywaç si´ do procedur badania jakoÊci, opartych na odpowiednich normach serii EN 29.000 oraz do potwierdzeƒ
dokonanych przez organy stosujàce normy EN 45.000. Zamawiajàcy zobowiàzani sà
uznaç równowa˝ne zaÊwiadczenia placówek z innych Paƒstw Cz∏onkowskich, a tak˝e
przyjàç dowody jakoÊci w innej formie, jeÊli wykonawcy wska˝à, i˝ nie mogli ubiegaç si´
o te zaÊwiadczenia lub otrzymaç ich w odpowiednim czasie.
Art. 34
[Dokumenty, ich uzupe∏nianie i wyjaÊnianie]
W zakresie okreÊlonym w art. 29 – 32 zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´ do wykonawcy o uzupe∏nienie przed∏o˝onych zaÊwiadczeƒ i dokumentów lub o ich wyjaÊnienie.
Art. 35
[Urz´dowe listy wykonawców]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie prowadzàce urz´dowe listy wykonawców dopuszczonych do realizacji zamówieƒ publicznych na us∏ugi, zobowiàzane sà dostosowaç te listy do przepisów art. 29 pkt. a) - d) i g) oraz art. 30, 31 i 32.
2. Wykonawcy, wpisani na urz´dowe listy, w przypadku ka˝dego zamówienia publicznego mogà przed∏o˝yç zamawiajàcemu zaÊwiadczenie o wpisie, wydane przez w∏aÊciwy
organ. W zaÊwiadczeniu powinny byç wymienione dokumenty, które stanowi∏y podstaw´ wpisu na list´ oraz klasyfikacj´ na danej liÊcie.
3. Potwierdzony przez w∏aÊciwy organ wpis na urz´dowà list´ wykonawców, stwarza dla
zamawiajàcych z innych Paƒstw Cz∏onkowskich domniemanie, ˝e dany wykonawca jest
zdolny do wykonania prac odpowiadajàcych jego klasyfikacji, w zakresie przewidzianym przez art.29 pkt. a) - d), g), aryku∏u 30, 31 pkt. b) - c) oraz art.32 a).
Informacje, które wynikajà z wpisu na listy urz´dowe, nie mogà byç kwestionowane. Jednak w odniesieniu do p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne mo˝na wymagaç dodatkowego zaÊwiadczenia za ka˝dym razem, gdy zamówienie jest og∏aszane.
Zamawiajàcy z innych Paƒstw Cz∏onkowskich stosujà powy˝sze przepisy tylko wobec wykonawców, dzia∏ajàcych w kraju prowadzàcym list´ urz´dowà.
4. W przypadku wpisu wykonawców z innych Paƒstw Cz∏onkowskich na listy urz´dowe,
nie mo˝na wymagaç ˝adnych innych dowodów i oÊwiadczeƒ ni˝ te, których wymaga si´
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od wykonawców z danego kraju oraz, w ka˝dym przypadku, innych ni˝ przewidziane
w art. 29 – 33.
5. Paƒstwa Cz∏onkowskie, prowadzàce urz´dowà list´ zobowiàzane sà informowaç inne
Paƒstwa Cz∏onkowskie o adresie instytucji, do której mo˝na zwracaç si´ z wnioskiem
o dokonanie wpisu.
ROZDZIA¸ 3
Kryteria udzielania zamówieƒ
Art. 36
[Kryteria udzielania zamówienia]
1. Niezale˝nie od przepisów prawnych i aktów administracyjnych poszczególnych paƒstw
dotyczàcych op∏at za pewne us∏ugi, kryteriami wed∏ug których zamawiajàcy udziela zamówienia, sà:
a) gdy nast´puje wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – ró˝ne kryteria odnoszàce si´ do danego zamówienia, przyk∏adowo: jakoÊç, wartoÊç techniczna, estetyka,
u˝ytecznoÊç, serwis i wsparcie techniczne, data zrealizowania us∏ugi, okres bàdê termin realizacji, cena, albo
b) wy∏àcznie najni˝sza cena.
2. W przypadku zamówieƒ udzielanych w oparciu o ofert´ najbardziej korzystnà ekonomicznie, zamawiajàcy sà zobowiàzani zamieÊciç w dokumentacji zamówienia lub
w og∏oszeniu wszystkie kryteria, które zamierzajà zastosowaç, w miar´ mo˝liwoÊci
w kolejnoÊci przyznanego im znaczenia.
Art. 37
[Oferty z zani˝onà cenà]
Je˝eli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydajà si´ ra˝àco niskie w stosunku
do Êwiadczenia, zamawiajàcy zobowiàzany jest przed odrzuceniem tych ofert zwróciç si´
na piÊmie do oferenta o podanie szczegó∏ów, dotyczàcych tych elementów ofert, które
uwa˝a za istotne, oraz zweryfikowaç je z uwzgl´dnieniem otrzymanych wyjaÊnieƒ.
Zamawiajàcy mo˝e uwzgl´dniç wyjaÊnienia dotyczàce ekonomicznoÊci metody wykonania us∏ugi, wybranych rozwiàzaƒ technicznych, wyjàtkowo sprzyjajàcych warunków, którymi dysponuje oferent przy wykonywaniu us∏ugi lub oryginalnoÊci us∏ugi proponowanej
przez oferenta.
JeÊli dokumenty zwiàzane z zamówieniem przewidujà udzielenie go na podstawie najni˝szej oferowanej ceny, zamawiajàcy musi zawiadomiç Komisj´ o odrzuceniu ofert, które
uwa˝a za zbyt niskie.
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DZIA¸ VII
Przepisy koƒcowe
Art. 38 8
[Obliczanie terminów]
Obliczanie terminów nast´puje zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (EEC, Euratom)
Nr 1182/71 z 3 czerwca 1971 r. o ustaleniu regu∏ dotyczàcych okresów, dat i terminów.
Art. 39 9
[Sprawozdania statystyczne]
1. W celu umo˝liwienia oceny rezultatów stosowania niniejszej dyrektywy Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przes∏aç Komisji zestawienie statystyczne zamówieƒ udzielonych przez zamawiajàcych, najpóêniej do 31 paêdziernika 1995 r. za rok poprzedni
i nast´pnie co dwa lata odpowiednio do 31 paêdziernika.
2. Zestawienie to winno zawieraç co najmniej liczb´ i wartoÊç zamówieƒ powy˝ej wartoÊci progowej, udzielonych przez poszczególnych zamawiajàcych lub grupy zamawiajàcych, w rozbiciu, na ile to mo˝liwe, na procedury, kategorie us∏ug i przynale˝noÊç paƒstwowà wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz w wypadku procedur negocjacyjnych, okreÊlonych w art. 11, z dodatkowym podzia∏em na liczb´ i wartoÊç zamówieƒ, udzielonych poszczególnym Paƒstwom Cz∏onkowskim lub paƒstwom trzecim.
3. Zgodnie z procedurà opisanà w art. 40 ust. 3, Komisja zobowiàzana jest okreÊliç informacje statystyczne, wymagane zgodnie z niniejszà dyrektywà.
Art. 40
[Komitety doradcze]
1. Komisja jest wspierana przez Komitet Doradczy ds. Zamówieƒ Publicznych powo∏any
Decyzjà 71/306/EEC.
2. W odniesieniu do us∏ug telekomunikacyjnych w rozumieniu kategorii 5 za∏àcznika
I A Komisja jest wspierana równie˝ przez Komitet Doradczy ds. Zamówieƒ w Sektorze Telekomunikacji, powo∏any Dyrektywà 90/531/EEC.
3. W wypadku odes∏ania do procedury okreÊlonej w niniejszym ust´pie, przedstawiciel
Komisji przedk∏ada Komitetowi projekt Êrodków, jakie nale˝y podjàç. Komitet przedstawia swà opini´ o tym projekcie przyj´tà, jeÊli to konieczne w drodze g∏osowania,
w terminie okreÊlonym przez przewodniczàcego, który bierze pod uwag´ pilny charakter sprawy.
Opinia jest w∏àczona do protoko∏u. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e za˝àdaç odnotowania w protokole swojego stanowiska.
Komisja bierze pod uwag´ opini´ Komitetu w jak najszerszym zakresie, oraz informuje
Komitet o zakresie, w jakim jego opinia zosta∏a uwzgl´dniona.
4. Komitety, o których mowa w ust. 1 i 2, z inicjatywy Komisji lub na wniosek Paƒstwa
Cz∏onkowskiego, badajà wszelkie kwestie zwiàzane ze stosowaniem niniejszej dyrektywy.
8
9

Po art. 38 nast´puje art.38a dodany przez art.1 ust. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC
Art. 39 zosta∏ zmieniony przez art.1 ust. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC
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Art. 41
[Zmiana w Dyrektywie Rady 89/665/EEC]
Artyku∏ 1 ust. 1 Dyrektywy Rady 89/665/EEC z 21 grudnia 1989 r. koordynujàcej przepisy i regulacje administracyjne, dotyczàce stosowania procedur odwo∏awczych w udzielaniu zamówieƒ publicznych na dostawy i roboty budowlane otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
„(1) Paƒstwa Cz∏onkowskie podejmà kroki niezb´dne dla zapewnienia, by decyzje podejmowane przez zamawiajàcych odnoÊnie procedur udzielania zamówieƒ publicznych obj´tych zakresem zastosowania Dyrektyw 71/305/EEC, 77/62/EEC i 92/50/EEC, mog∏y
byç skutecznie i przede wszystkim mo˝liwie szybko, w trybie poni˝szych artyku∏ów,
w szczególnoÊci artyku∏u 2 ust. 7, sprawdzone pod kàtem naruszeƒ prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówieƒ publicznych albo prawa poszczególnych paƒstw, które to prawo wdra˝ajà”.
Art. 42
[Zmiany w Dyrektywach 77/62/EEC i 71/305/EEC]
1. Art. 5 ust. 1 pkt c) Dyrektywy 77/62/EEC otrzymuje brzmienie:
„c) WartoÊç progowa w walucie krajowej oraz wartoÊç progowa Porozumienia GATT
w ECU b´dà co do zasady podlegaç weryfikacji co dwa lata, poczàwszy od 1 stycznia 1988 r. Ustalenie tych wartoÊci nast´puje w oparciu o Êrednià dziennà wartoÊç
tych walut w ECU oraz ECU podanà w SDR w okresie 24 miesi´cy, koƒczàcych si´
ostatniego dnia sierpnia, poprzedzajàcego weryfikacj´ w dniu 1 stycznia. Kwoty te
b´dà publikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich na poczàtku listopada”.
2. Art. 4a ust. 2 Dyrektywy 71/305/EEC otrzymuje brzmienie:
„2 a) WartoÊç progowa w walucie krajowej b´dzie co do zasady podlegaç weryfikacji co
dwa lata, poczàwszy od 1 stycznia 1992 r. Ustalenie tej wartoÊci nast´puje w oparciu
o Êrednie dzienne kursy tych walut w ECU w okresie 24 miesi´cy, koƒczàcych si´
ostatniego dnia sierpnia, poprzedzajàcego weryfikacj´ w dniu 1 stycznia. Kwoty te
b´dà publikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich na poczàtku listopada.
(b) Metoda obliczania okreÊlona w pkt. a) podlega weryfikacji Komitetu Doradczego
ds. Zamówieƒ Publicznych, na wniosek Komisji, po dwóch latach od jej pierwszego
zastosowania”.
Art. 43
[Analiza stosowania dyrektywy]
Najpóêniej trzy lata po terminie dostosowania si´ do dyrektywy przez Paƒstwa Cz∏onkowskie, Komisja dzia∏ajàc w bliskiej wspó∏pracy z Komitetami, o których mowa w art.
40 ust. 1 oraz 2, zobowiàzana jest dokonaç przeglàdu stosowania niniejszej dyrektywy,
w∏àczajàc w to efekty jej stosowania przy Êwiadczeniu us∏ug wymienionych w za∏àczniku
I A oraz przepisy o normach technicznych. W szczególnoÊci jest ona zobowiàzana oceniç
perspektywy pe∏nego stosowania dyrektywy przy Êwiadczeniu us∏ug, wymienionych w za-
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∏àczniku I B oraz wp∏ywu wewnàtrzkrajowego wykonywania us∏ug na liberalizacj´ rynku
zamówieƒ publicznych. W razie potrzeby zobowiàzana jest tak˝e przedstawiç propozycje
nowelizacji niniejszej dyrektywy.
Art. 44
[Terminy wdro˝enia dyrektywy]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà wprowadziç w ˝ycie przepisy i akty administracyjne, konieczne dla wdro˝enia dyrektywy przed dniem 1 lipca 1993 r. oraz powiadomiç o tym niezw∏ocznie Komisj´.
Uchwalajàc takie przepisy, Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà uwzgl´dniç w nich
odes∏anie do niniejszej dyrektywy lub zamieÊciç je w swej urz´dowej publikacji. Paƒstwa
Cz∏onkowskie okreÊlà szczegó∏y tego odes∏ania.
2. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przedstawiç Komisji teksty przyjmowanych
przez siebie najwa˝niejszych przepisów prawa krajowego, regulujàcych dziedzin´ obj´tà dyrektywà.
Art. 45
[Adresaci dyrektywy]
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Paƒstw Cz∏onkowskich.
Sporzàdzono w Luksemburgu 18 czerwca 1992 r.
Za Rad´
Przewodniczàcy
Vitor MARTINS
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Za∏àcznik I A
Us∏ugi, o których mowa w art. 8
Numer
kategorii

Us∏ugi

Numer CPC

1.

Us∏ugi konserwacyjne i naprawcze

6112, 6122,633, 886

2.

Us∏ugi transportu làdowego (1), w tym us∏ugi
samochodów opancerzonych oraz us∏ugi pos∏aƒców
z wyjàtkiem przewozu poczty

712 ( z wyj. 71235),
7512, 87304

3.

us∏ugi przewozu lotniczego pasa˝erów i towarów
z wyjàtkiem transportu poczty

73 ( z wyj. 7321)

4.

transport poczty drogà làdowà (1) i lotniczà

71235, 7321

5.

us∏ugi telekomunikacyjne (2)

752

6.

us∏ugi finansowe
us∏ugi ubezpieczeniowe,
us∏ugi bankowe i inwestycyjne (3)

ex 81
812, 814

7.

us∏ugi informatyczne

84

8.

us∏ugi badawczo-rozwojowe (4)

85

9.

us∏ugi w dziedzinie ksi´gowoÊci, rachunkowoÊci,
kontroli finansowej i prowadzenia ksiàg
rachunkowych

862

10.

us∏ugi polegajàce na badaniu rynku i opinii publicznej 864

11.

us∏ugi konsultacyjne w zakresie zarzàdzania(5)
i zwiàzane z nimi us∏ugi

12.

us∏ugi architektoniczne, in˝ynieryjne i z nimi zwiàzane; 867
us∏ugi urbanistyczne, architektury krajobrazowej
(planowania przestrzennego), zwiàzane z nimi us∏ugi
konsultacji naukowych i technicznych; us∏ugi
analityczne i techniczne;

13.

us∏ugi zwiàzane z reklamà

871

14.

us∏ugi w zakresie utrzymania, sprzàtania
i administrowania budynkami

874, 822201
do 82206

15.

Us∏ugi polegajàce na publikowaniu i druku
– wykonywane na podstawie wynagrodzenia
lub umowy

88442

16.

us∏ugi w dziedzinie odprowadzania Êcieków i wywozu
nieczystoÊci; us∏ugi sanitarne i podobne

94
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(1) Z wyjàtkiem us∏ug transportu kolejowego obj´tego kategorià 18.
(2) Z wyjàtkiem us∏ug telefonicznych, teleksowych, radiotelefonicznych, przywo∏awczych
a tak˝e satelitarnych.
(3) Z wyjàtkiem us∏ug finansowych zwiàzanych z emisjà, nabyciem, sprzeda˝à i transferem papierów wartoÊciowych i innych instrumentów finansowych oraz us∏ug Êwiadczonych przez bank centralny.
(4) Z wyjàtkiem us∏ug badawczo-rozwojowych innych ni˝ te, których wyniki stanowià wy∏àcznie w∏asnoÊç zamawiajàcego w celu prowadzenia jego w∏asnej dzia∏alnoÊci, pod
warunkiem, ˝e us∏ugi te sà w ca∏oÊci op∏acane przez zamawiajàcego.
(5) Z wyjàtkiem us∏ug pojednawczych i arbitra˝owych.

Za∏àcznik I B
Us∏ugi, o których mowa w art. 9
Numer
kategorii

Us∏ugi

Numer CPC

17.

us∏ugi hotelarskie i restauracyjne

64

18.

us∏ugi transportu kolejowego

711

19.

us∏ugi transportu wodnego

72

20.

us∏ugi transportowe towarzyszàce i wspierajàce

74

21.

us∏ugi prawnicze

861

22.

us∏ugi polegajàce na rekrutacji i rozmieszczaniu
pracowników

872

23.

us∏ugi detektywistyczne i bezpieczeƒstwa
poza us∏ugami samochodów opancerzonych

873 (z wyj. 87304)

24.

us∏ugi edukacyjne i szkoleniowe

92

25.

us∏ugi socjalne i zdrowotne

93

26.

us∏ugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

96

27.

inne us∏ugi
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Za∏àcznik II
Definicje niektórych specyfikacji technicznych
[pomini´to]

Za∏àcznik III
Wzory og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych
[pomini´to]

Za∏àcznik IV
Wzory og∏oszeƒ o konkursach
[pomini´to]
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Regulacje krajowe Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàce Dyrektywy
Rady 92/50/EEC z 18 czerwca 1992 r. o koordynacji procedur
udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi10
Belgia
01. Arr˘té royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux de fournitures et de
services et aux Concessions de travaux publics – Koninklijk besluit van 08/01/1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aaneming van werken leveringen en diensten
en de concessis voor openbare werken, Moniteur belge du 26/01/1996 Page 1523
02. Arr˘té royal modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et ∫ certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l’article 11 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques – Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Moniteur
belge
Dania
01. Bekendtgørelse nr. 415 af 22/06/1993 om samordning af fremgangsmˆderne ved indgˆelse af kontrakter om offentlige indkøb af tjenesteydelser i De Europæiske Fællesskaber. Industrimin. j.nr. 90-46-29. Lovtidende A hæfte 85 udgivet den 30/06/1993
s.2243. TBEK.
02. Bekendtgørelse nr. 600 af 30/06/1992 af lov om samordning af fremgangsmˆderne ved
indgˆelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v. Bolisgmin., j.nr. D1-6513-4,
B1-6233-6. Lovtidende A 1992 hæfte nr. 94 udgivet den 10/07/1992 s. 2463. BLOV
03. Lov nr. 1093 af 21/12/1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage
i offentlige odbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Finansmin., j.nr.
S 94-090-56. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 201 udgivet den 22/12/1994 s. 6313. FLOV
04. Bekendtgorelse nr. 789 af 05/11/1998 om fremgangsmˆderne ved offentlige indkøb af
tjenesteydelser i Den Europæiske Union. Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j. nr.
Niemcy
01. Runderlaß des Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Europaangelegenheiten
vom 16/07/1996, Mitteilungsblatt der Landesregierung Sachsen-Anhalt Nr. 62 vom
12/12/1996 Seite 2358
02. Erste Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung vom 29/09/1997, Bundesgesetzblatt Teil I vom 07/10/1997 Seite 2384
Grecja
01. Décret présidentiel numéro 346 du 30/09/1998, FEK A numéro 230 du 12/10/1998
Page 3381
10

na podstawie bazy danych CELEX
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Hiszpania
01. Orden de 25/02/1994, por la que se hacen públicos el contravalor en pesetas del ECU
y los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa para el período 1994 – 1995, Boletín Oficial del Estado número 53 de 03/03/1994
Página 7028 (Marginal 4999)
02. Corrección de erratas de la Ley número 13/95 de 18/05/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, Boletín Oficial del Estado número 159 de 05/07/1995 Página
20404 (Marginal 16258)
03. Real Decreto número 390/96 de 01/03/1996, de desarrollo parcial de la Ley 13/95, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, Boletín Oficial del Estado número 70 de 21/03/1996 Página 10787 (Marginal 6391)
Francja
01. Loi Numéro 97-50 du 22/01/1997 complétant, en ce qui concerne certains contrats de
services et de fournitures, la loi Numéro 91-3 du 03/01/1991 relative ∫ la transparence
et ∫ la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats ∫ des r¯gles de publicité et de mise en concurrence et la loi Numéro 92-1282
du 11/12/1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, Journal Officiel
du 23/01/1997 Page 1151
02. Décret numéro 98-111 du 27/02/1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui
concerne les r¯gles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, Journal Officiel du 28/02/1998 Page 3115
03. Décret numéro 98-112 du 27/02/1998 soumettant la passation de certains contrats de
fournitures ou de prestations de services ∫ des r¯gles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le décret nº 92-311 du 31/03/1992, Journal Officiel du
28/02/1998 Page 3118
04. Décret numéro 98-113 du 27/02/1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en
concurrence applicables ∫ certains contrats de services dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des communications et portant modification du décret
nº 93-990 du 03/08/1993, Journal Officiel du 28/02/1998 Page 3120
Irlandia
01. European Communities (Award of Public Services Contracts) Regulations, 1993, Statutory Instruments number 173 of 1993
02. Statutory Instruments number 378 of 1998 implementing Directive 92/50/EEC (Service) as amended
W∏ochy
brak danych
Luksemburg
01. R¯glement grand-ducal du 27/01/1994 portant application en droit luxembourgeois
des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux de fournitures et de services, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 14 du 24/02/1994 Page 222
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Holandia
01. Koninklijk Besluit van 04/06/1993 houdende regels betreffende de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten voor de levering van produkten, de uitvoering van
werken en het verrichten van diensten (Besluit overheidsaanbestedingen), Staatsblad
1993, nr. 305
Austria
01. Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Landesgesetzblatt für Vorarlberg, Nr.
24/1994
02. Verordnung der Landesregierung über die im Anwendungsbereich des Vergabegetsetzes zu verwendenden Formulare, Landesgesetzblatt für Vorarlberg, Nr. 25/1994
03. Verordnung der Landesregierung über die Liste der Berufsregister, Landesgesetzblatt
für Vorarlberg, Nr. 26/1994
04. Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975 geändert werden, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr.
776/1996, ausgegeben am 30/12/1996
05. Landesgesetz vom 23/01/1997, mit dem das Landesgesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge geändert wird (O.ö. Vergabegesetz-Novelle 1997), Landesgesetzblatt
für Oberösterreich, Nr. 34/1997
06. Gesetz vom 22/04/1997, mit dem das Kärntner Auftragsvergabegesetz und die Gemeindehaushaltsordnung geändert werden, Landesgesetzblatt für Kärntern Nr. 58/1997
07. Gesetz über die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen, Bau- und Dienstleistungen
(Wiener Landesvergabegesetz – WLVergG), Landesgesetzblatt für Wien, Nr. 36/1995
08. Burgenländisches Vergabegesetz, Landesgesetzblatt für das Burgenland, Nr. 1/1995
09. Kundmachung des Bundeskanzlers, mit der das Bundesvergabegesetz wiederverlautbar wird, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 56/1997 ausgegeben am
27/05/1997
10. Kundmachung der Landesregierung vom 08/07/1997, Zl. Verf-746/1/1997, mit der das
Kärntner Auftragsvergabegesetz wiederverlautbart wird, Landesgesetzblatt für
Kärnten, Nr. 65/1997 Heraugegeben am 22/07/1997
11. Gesetz vom 23/10/1997 über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Landesvergabegesetz
– LVergG) und zur Änderung des Kollegialorgane-Sitzungsentschädigungsgesetzes,
Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 1/1998 ausgegeben am 30/01/1998
12. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23/12/1997 zur Durchführung des
Landesvergabegesetzes für Vergaben über die Schwellenwerten (Landesvergabeverordnung – LVergV), Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 10/1998 ausgegeben am
30/01/1998
13. Gesetz vom 11/12/1997 über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Tirol (Tiroler
Vergabegesetz 1998), Landesgesetzblatt für Tirol, Nr. 17/1998 herausgegeben und versendet am 20/02/1998
14. Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabegesetz), Landesgesetzblatt für
Vorarlberg, Nr. 20/1998 herausgegeben und versendet am 17/02/1998
15. Burgenland Vergabegesetz, Landesgesetzblatt für das Burgenland, Nr. 1/1995
16. Verordnung der Landesregierung vom 23/06/1998, Zl. LAD-319/10/1998, mit der
Durchführungsbestimmungen zum Kärntner Auftragsvergabegesetz 1997 erlassen
werden, Landesgesetzblatt für Kärnten, Nr. 40/1998, herausgegeben am 14/07/1998
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17. Gesetz vom 09/06/1998, mit dem Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge
erlassen werden (Steiermärkisches Vergabegesetz 1998 – StVergG), Landesgesetzblatt
der Steiermark, Nr. 74/1998 ausgegeben und versendet am 18/09/1998
Portugalia
01. Decreto-Lei n.º 55/95 de 29/03/1995. Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 92/50/CEE, do Conselho, de 18 de Junho de 1992, e 93/36/CEE, do Conselho, de 14 de Junho de 1993, e estabelece o regime de realiza˜ão de despesas públicas
com empreitadas de obras públicas e adquisi˜ão de servi˜os e bens, bem como o da
contrat˜ão pública relativa ∫ presta˜ão de servi˜os, loca˜ão e aquisi˜ão de bens móveis, Di∫rio da República I Série A n.º 75 de 29/03/1995 P∫gina 1715
02. Decreto-Lei n.° 80/96 de 21/06/1996. Altera a redac˜ão de alguns preceitos do Decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Mar˜o (estabelece o regime de realiza˜ão de despesas públicas com empreitadas de obras pãblicas e adquisi˜ão de servi˜ãos e bens, bem como
o da contrata˜ão pública relativa a prestaão de servi˜os, loca˜ão e aquisião de bens
móveis), Di∫rio da República I Série A n.º 142 de 21/06/1996 P∫gina 1586
03. Decreto-lei n.º° 128/98 de 13/05/1998. Altera a redac˜ão de alguns preceitos do decreto-Lei nº° 55/95, de 29 de Mar˜o, que estabelece o regime jurídico da realiza˜ão de
despesas pãblicas, presta˜ão de servi˜ãos e aquisi˜ão de bens e da contrata˜ão pública relativa ∫ presta˜ão de servi˜os, loca˜ão e aquisi˜ão de bens móveis, Di∫rio da
República I Série A n.º 110 de 13/05/1998 P∫gina 2222
Finlandia
01. Asetus Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tarkoittamista palveluhankinnoista/Förordning om sˆdan upphandling avtjänster som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomrˆdet (566/94) 28/06/1994
02. Landskapslag angˆende tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (43/94) 14/05/1994
03. Landskapsförordning om offentlig upphandling (64/94) 23/08/1994
04. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä/Handels- och industriministeriets beslut om förfarandena i frˆga om
meddelanden om offentlig upphandling (909/94) 14/10/1994
05. Landskapslag om ändring av landskapslagen angˆende tillämpning i landskapet
Åland av lagen om offentlig upphandling (57/96) 16/08/1996
06. Landskapsförordning om offentlig upphandling (23/96) 27/02/1996
07. Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista/Förordning om sˆdan upphandling av varor, tjänster och byggnadsentreprenader
som överstiger tröskelvärdet (380/98) 29/05/1998
08. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om
offentlig upphandling (1247/98) 19/12/1997
09. Landskapsförordning om offentlig upphandling (101/98) 08/10/1998, Ålands författningssamling
Szwecja
01. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1995:704
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02. Lag om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1528, ändring
SFS 1993:1468, 1994:614
03. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1996:433
04. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1997:1068
05. Förordning om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:59
06. Förordning om annonser vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS)
1998:77
07. Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:78
Zjednoczone Królestwo
01. The Public Services Contracts Regulations 1993, Statutory Instruments number 3228
of 1993
02. The Public Services Contracts Regulations 1996, Legal Notice No. 5 of 1996, Gibraltar Gazette No. 2,892 of 11/01/1996
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DYREKTYWA RADY 93/36/EEC z 14 czerwca 1993 r.
o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych
na dostawy1

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
[Preambu∏a]
Na podstawie Traktatu Ustanawiajàcego Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà, w szczególnoÊci jego art. 100a,
Bioràc pod uwag´ propozycj´ Komisji,
We wspó∏pracy z Parlamentem Europejskim,
Bioràc pod uwag´ opini´ Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego,
[1] Zwa˝ywszy, i˝ Dyrektywa Rady 77/62/EEC z 21 grudnia 1976 r. o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy by∏a wielokrotnie nowelizowana;
Zwa˝ywszy, i˝ majà byç podj´te dalsze zmiany, wi´c dla przejrzystoÊci wskazane jest
przedstawienie jej w formie tekstu jednolitego;
[2] Zwa˝ywszy, i˝ szczególnie istotne jest dostosowanie w mo˝liwie najwi´kszym zakresie tekstu niniejszej dyrektywy do przepisów Dyrektywy Rady 93/37/EEC z 14 czerwca 1993 r., o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane oraz Dyrektywy Rady 92/50/EEC z 18 czerwca 1992 r., o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi;
[3] Zwa˝ywszy, i˝ dostosowanie to dotyczyç b´dzie w szczególnoÊci: ustalenia funkcjonalnej definicji zamawiajàcego, mo˝liwoÊci wyboru procedury otwartej lub ograniczonej, wymogu uzasadnienia niedopuszczenia kandydatów lub oferentów do udzia∏u w post´powaniu, przepisów o sporzàdzaniu sprawozdaƒ dotyczàcych realizacji
ró˝nych procedur udzielania zamówieƒ publicznych, warunków odes∏aƒ do wspólnych przepisów dotyczàcych specyfikacji technicznych, publikacji og∏oszeƒ i udzia∏u
w procedurach, wyjaÊnieƒ dotyczàcych kryteriów udzielania zamówieƒ publicznych
oraz wprowadzenia procedury Komitetu Doradczego;
[4] Zwa˝ywszy, i˝ w celu poprawy przejrzystoÊci istniejàcych ju˝ przepisów konieczne jest
tak˝e podj´cie pewnych zmian redakcyjnych;
[5] Zwa˝ywszy, i˝ urzeczywistnienie zasady swobodnego przep∏ywu towarów w dziedzinie zamówieƒ publicznych na dostawy, udzielanych w Paƒstwach Cz∏onkowskich
w imieniu paƒstwa, jednostek samorzàdowych lub innych instytucji prawa publicznego, wymaga, poza zniesieniem ograniczeƒ, tak˝e koordynacji krajowych procedur
udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy;
[6] Zwa˝ywszy, i˝ koordynacja ta powinna uwzgl´dniaç w mo˝liwie najwi´kszym zakresie procedury i praktyki administracyjne obowiàzujàce w poszczególnych Paƒstwach
Cz∏onkowskich;
1
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[7] Zwa˝ywszy, i˝ Wspólnota jest stronà Porozumienia o Zamówieniach Rzàdowych,
zwanego dalej „Porozumieniem GATT“;
[8] Zwa˝ywszy, i˝ za∏àcznik I do niniejszej dyrektywy zawiera spisy zamawiajàcych, obj´tych Porozumieniem GATT; Zwa˝ywszy, i˝ za∏àcznik ten winien byç uaktualniany
zgodnie ze zmianami notyfikowanymi przez Paƒstwa Cz∏onkowskie;
[9] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie dotyczy pewnych, obj´tych Dyrektywà
90/531/EEC, zamówieƒ publicznych na dostawy w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i telekomunikacji;
[10] Zwa˝ywszy, i˝ bez naruszania wartoÊci progowej dla zamówieƒ na dostawy, obj´tych
Porozumieniem GATT, zamówienia na dostawy o wartoÊci mniejszej ni˝ 200.000
ECU mogà byç wy∏àczone z konkurencji przewidzianej w niniejszej dyrektywie i dlatego nie powinny byç obj´te dzia∏aniami koordynujàcymi;
[11] Zwa˝ywszy, i˝ nale˝y uwzgl´dniç wyjàtkowe przypadki, w których nie trzeba stosowaç Êrodków koordynacji procedur; przypadki te nale˝y jednak wyraênie ograniczyç;
[12] Zwa˝ywszy, i˝ procedura negocjacyjna winna stanowiç wyjàtek, a zatem mo˝e byç
stosowana tylko w pewnych, dok∏adnie okreÊlonych wypadkach;
[13] Zwa˝ywszy, i˝ muszà byç przyj´te wspólne przepisy techniczne uwzgl´dniajàce wspólnotowà polityk´ w zakresie standaryzacji i norm;
[14] Zwa˝ywszy, i˝ dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji w dziedzinie zamówieƒ publicznych, konieczna jest publikacja og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych przez zamawiajàcych z Paƒstw Cz∏onkowskich w ca∏ej Wspólnocie; Zwa˝ywszy, i˝ dane zawarte w tych og∏oszeniach winny umo˝liwiaç dostawcom dzia∏ajàcym na terytorium
Wspólnoty ocen´, czy sà zainteresowani przewidzianymi zamówieniami, oraz wystarczajàco informowaç ich o towarach, jakie stanowiç majà przedmiot dostaw oraz
o zwiàzanych z tym warunkach; Zwa˝ywszy, i˝ w ramach procedur ograniczonych
og∏oszenie ma umo˝liwiç dostawcom z Paƒstw Cz∏onkowskich wyra˝anie zainteresowania zamówieniami poprzez ubieganie si´ u zamawiajàcych o zaproszenia do sk∏adania ofert, zgodnie ze stawianymi warunkami;
[15] Zwa˝ywszy, i˝ dodatkowe informacje o zamówieniach powinny byç zawarte w dokumentacji ka˝dego zamówienia lub w innych równowa˝nych dokumentach, w formie
przyj´tej zwyczajowo w Paƒstwach Cz∏onkowskich;
[16] Zwa˝ywszy, i˝ konieczne jest przyj´cie wspólnych przepisów o ubieganiu si´ o zamówienia publiczne na dostawy, obejmujàcych zarówno kryteria kwalifikacji, jak i kryteria udzielania zamówienia;
[17] Zwa˝ywszy, i˝ w∏aÊciwe jest dostosowanie pewnych przepisów technicznych niniejszej
dyrektywy, dotyczàcych og∏oszeƒ i sprawozdaƒ statystycznych, do zmieniajàcych si´
potrzeb technicznych; Zwa˝ywszy, i˝ za∏àcznik II do niniejszej dyrektywy odnosi si´
do nazewnictwa; Zwa˝ywszy, i˝ Wspólnota mo˝e w razie potrzeby skorygowaç to nazewnictwo lub zastàpiç je nowym oraz zwa˝ywszy, i˝ z tego powodu konieczne jest
uwzgl´dnienie mo˝liwoÊci dostosowania odes∏aƒ do nazewnictwa;
[18] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie powinna naruszaç zobowiàzaƒ Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych terminów wdro˝enia oraz stosowania, wskazanych w za∏àczniku V;
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PRZYJ¢¸A NAST¢PUJÑCÑ DYREKTYW¢:
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 1
[Definicje]
W rozumieniu niniejszej dyrektywy:
a) „zamówieniami publicznymi na dostawy” sà umowy o charakterze majàtkowym, zawierane w formie pisemnej pomi´dzy dostawcà (osobà fizycznà lub prawnà) a zamawiajàcym, zdefiniowanym poni˝ej w pkt. b), których przedmiotem jest kupno, kupno na raty, dzier˝awa, najem lub leasing z opcjà lub bez opcji zakupu produktów.
Dostawa mo˝e dodatkowo obejmowaç czynnoÊci zwiàzane z rozmieszczeniem i instalacjà;
b) „zamawiajàcym” jest organ paƒstwowy, samorzàdowy, instytucja prawa publicznego
lub stowarzyszenie z∏o˝one z jednego lub wi´kszej liczby organów lub instytucji prawa publicznego.
„Instytucjà prawa publicznego” jest ka˝dy podmiot :
– ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym,
nie majàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
– posiadajàcy osobowoÊç prawnà oraz
– finansowany w przewa˝ajàcej cz´Êci przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe
lub inne instytucje prawa publicznego; albo taki, którego zarzàd podlega nadzorowi
ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad po∏ow´ sk∏adu organu kierowniczego, zarzàdzajàcego lub nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy
paƒstwowe, samorzàdowe lub inne instytucje prawa publicznego.
Listy instytucji prawa publicznego i kategorii podmiotów, spe∏niajàcych kryteria okreÊlone w zdaniu drugim niniejszego punktu, zawiera za∏àcznik I do Dyrektywy 71/305/EEC.
Listy te sà na tyle wyczerpujàce, na ile to mo˝liwe i mogà byç zmieniane w trybie przewidzianym w artykule 35 Dyrektywy 93/37/EEC;
c) „oferentem” jest dostawca, który sk∏ada ofert´;
„kandydatem” jest podmiot, który ubiega si´ o zaproszenie do udzia∏u w procedurze
ograniczonej;
d) „procedurami otwartymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których
wszyscy zainteresowani dostawcy mogà sk∏adaç oferty;
e) „procedurami ograniczonymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których oferty mogà sk∏adaç tylko dostawcy zaproszeni przez zamawiajàcego;
f) „procedurami negocjacyjnymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których zamawiajàcy zwraca si´ wed∏ug swojego wyboru do dostawców i negocjuje warunki umowy z jednym lub kilkoma dostawcami.
Art. 2
[Wy∏àczenia]
1. Niniejszej dyrektywy nie stosuje si´ do:
a) zamówieƒ udzielanych w dziedzinach wymienionych w art. 2, 7, 8 oraz 9 Dyrektywy
90/531/EEC lub zamówieƒ spe∏niajàcych warunki art. 6 ust. 2 tej dyrektywy;

92

Dyrektywa 93/36/EEC dotyczàca dostaw

b) zamówieƒ udzielanych na dostawy, które zgodnie z ustawami, aktami normatywnymi ni˝szego rz´du lub aktami administracyjnymi danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego
zosta∏y okreÊlone jako tajne, lub których realizacja w Êwietle tych przepisów wymaga szczególnych Êrodków bezpieczeƒstwa, albo gdy wymaga tego ochrona istotnych
interesów bezpieczeƒstwa Paƒstwa Cz∏onkowskiego.
2. JeÊli zamawiajàcy, w rozumieniu art. 1 pkt. b), przyznaje podmiotowi, który nie jest zamawiajàcym – niezale˝nie od jego statusu prawnego – szczególne lub wy∏àczne prawa
dzia∏ania w sektorze us∏ug publicznych, w dokumencie przyznajàcym takie prawo obowiàzany jest zastrzec, ˝e podmiot ten, udzielajàc zamówienia publicznego na dostawy
osobom trzecim, powinien przestrzegaç zasady niedyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà.
Art. 3
[Zakres przedmiotowy]
Bez naruszania art. 2, art. 4 oraz art. 5 ust. 1 niniejszà dyrektyw´ stosuje si´ do wszystkich towarów, których dotyczy art. 1 pkt. a), ∏àcznie z tymi, których dotyczà zamówienia
udzielane przez zamawiajàcych w dziedzinie obronnoÊci, za wyjàtkiem towarów, do których ma zastosowanie art. 223 ust. 1) pkt b) Traktatu.
Art. 4
[Wy∏àczenia na podstawie zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych]
Dyrektywy nie stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na dostawy, które podlegajà innym
regu∏om proceduralnym, i sà udzielane:
a) na podstawie umowy mi´dzynarodowej, zawartej zgodnie z Traktatem, pomi´dzy
Paƒstwem Cz∏onkowskim a jednym lub wieloma paƒstwami trzecimi, dotyczàcej dostaw, majàcych na celu wspólnà realizacj´ lub u˝ytkowanie projektu przez paƒstwasygnatariuszy; wszystkie te umowy nale˝y podaç do wiadomoÊci Komisji, która mo˝e skonsultowaç si´ z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych, powo∏anym Decyzjà Rady 71/306/EEC;
b) przedsi´biorstwom pochodzàcym z Paƒstw Cz∏onkowskich lub z paƒstw trzecich, na
podstawie umowy mi´dzynarodowej zwiàzanej ze stacjonowaniem wojsk;
c) na podstawie szczególnej procedury organizacji mi´dzynarodowej.
Art. 5 2
[Progi; obliczanie wartoÊci zamówienia; agregowanie]
1. a) Przepisy Dzia∏ów II, III oraz IV jak równie˝ art. 6 i 7 stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na dostawy:
– udzielanych przez zamawiajàcych w rozumieniu art. 1 pkt. b), w tym do zamówieƒ
na dostawy, udzielanych przez zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I w dziedzinie obronnoÊci, o ile nie dotyczà one towarów obj´tych za∏àcznikiem II, pod warunkiem, ˝e ich szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie
mniejsza ni˝ 200.000 ECU;
2

W art.5 ust.1 i 2 zosta∏y zmienione przez art.2 ust. 1A Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC; po
art.5 ust. 6 dodany zosta∏ ust. 7 w brzmieniu okreÊlonym przez art. 2 ust. 1B Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 97/52/EEC;
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– udzielanych przez zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I, je˝eli szacunkowa
wartoÊç zamówienia, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝
wartoÊç progowa ustalona zgodnie z Porozumieniem GATT; w wypadku zamawiajàcych w dziedzinie obronnoÊci dotyczy to jedynie zamówieƒ na dostawy towarów obj´tych za∏àcznikiem II;
b) Dyrektywa ma zastosowanie do zamówieƒ publicznych na dostawy, których szacunkowa wartoÊç jest równa lub przekracza wartoÊç progowà obowiàzujàcà w chwili publikacji og∏oszenia, zgodnie z art. 9 ust. 2;
c) WartoÊci progowe wyra˝one w walutach krajowych i wartoÊç progowa Porozumienia
GATT wyra˝ona w ECU b´dà weryfikowane, co do zasady, co dwa lata, poczàwszy
od 1 stycznia 1988 r. Obliczenie tych wartoÊci nast´puje w oparciu o Êrednie dzienne
kursy tych walut w ECU oraz ECU podane w SDR w okresie 24 miesi´cy, koƒczàcych si´ ostatniego dnia sierpnia, poprzedzajàcego dzieƒ 1 stycznia, b´dàcy datà wejÊcia w ˝ycie kolejnej weryfikacji.
Metoda obliczania wskazana w niniejszym punkcie podlega weryfikacji przez Komitet
Doradczy ds. Zamówieƒ Publicznych na wniosek Komisji, po dwóch latach od jej pierwszego zastosowania;
d) WartoÊci progowe okreÊlone w pkt. a) oraz ich wysokoÊç wyra˝ona w walutach krajowych, jak równie˝ wielkoÊç wartoÊci progowej porozumienia GATT wyra˝onej
w ECU publikuje si´ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich na poczàtku
listopada, po weryfikacji okreÊlonej w pkt. c) zdanie 1.
2. W przypadku umowy leasingu, najmu, dzier˝awy lub kupna na raty, podstawà obliczania szacunkowej wartoÊci zamówienia jest:
– w przypadku umów zawieranych na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, ca∏kowita wartoÊç zamówienia przez ca∏y czas jego trwania, a je˝eli czas ten przekracza
12 miesi´cy, ca∏kowita wartoÊç zamówienia w czasie 12 miesi´cy ∏àcznie z okreÊlonà
szacunkowo pozosta∏à wartoÊcià,
– w przypadku umów zawieranych na czas nieokreÊlony, lub umów których czas realizacji jest trudny do okreÊlenia, wartoÊç miesi´czna pomno˝ona przez 48.
3. W przypadku zamówieƒ powtarzajàcych si´ lub podlegajàcych odnowieniu w oznaczonym czasie, szacunkowa wartoÊç zamówienia jest okreÊlana na podstawie:
– ∏àcznej rzeczywistej wartoÊci odpowiednich zamówieƒ na podobne rodzaje dostaw,
udzielonych w poprzednim roku bud˝etowym lub w ciàgu poprzednich 12 miesi´cy,
dostosowanej, o ile jest to mo˝liwe, do przewidywanych zmian iloÊciowych lub zmian
wartoÊci, które mogà zajÊç w ciàgu 12 miesi´cy nast´pujàcych po pierwszej dostawie,
albo
– ∏àcznej szacunkowej wartoÊci podczas 12 miesi´cy nast´pujàcych po pierwszej dostawie, wzgl´dnie w czasie realizacji umowy, jeÊli jest on d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.
Wybór metody szacowania wartoÊci nie mo˝e byç dokonywany z zamiarem unikni´cia
stosowania niniejszej dyrektywy.
4. Je˝eli planowane zamówienie tego samego rodzaju dostaw mo˝e doprowadziç do udzielenia zamówienia jednoczeÊnie w odr´bnych cz´Êciach, jako podstaw´ zastosowania
ust. 1 i 2 przyjmuje si´ szacunkowà wartoÊç wszystkich cz´Êci.
5. Je˝eli planowane zamówienie na dostawy przewiduje mo˝liwoÊç wyboru opcji, podstawà obliczania szacunkowej wartoÊci zamówienia jest najwy˝szy mo˝liwy ca∏kowity za-
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kres (kupna, leasingu, dzier˝awy, najmu lub kupna na raty), z w∏àczeniem klauzul
okreÊlajàcych opcje.
6. Zamówienie na okreÊlonà iloÊç dostaw nie mo˝e byç dzielone w zamiarze unikni´cia
stosowania dyrektywy.
Art. 6
[Procedury; przes∏anki]
1. Przy udzielaniu zamówieƒ publicznych na dostawy zamawiajàcy zobowiàzani sà stosowaç procedury, o których mowa w art. 1 pkt. d), e) oraz f), w przypadkach wskazanych
poni˝ej.
2. Zamawiajàcy mogà udzielaç zamówienia na dostawy w procedurze negocjacyjnej, je˝eli 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 paƒstwowych,
zgodnych z przepisami zawartymi w Dziale IV, o ile poczàtkowe warunki zamówienia
nie zosta∏y w sposób istotny zmienione. Zamawiajàcy publikujà w takich wypadkach
og∏oszenie o zamówieniu publicznym, chyba ˝e w∏àczà do procedury negocjacyjnej
wszystkie przedsi´biorstwa, spe∏niajàce kryteria wskazane w art. 20 – 24, które w toku
uprzedniej procedury otwartej lub ograniczonej z∏o˝y∏y oferty zgodne z formalnymi
wymogami procedury przetargowej.
3. Zamawiajàcy mogà udzielaç zamówieƒ na dostawy w procedurze negocjacyjnej, bez
uprzedniej publikacji og∏oszenia, w nast´pujàcych przypadkach:
a) je˝eli w toku procedury otwartej lub ograniczonej oferty nie wp∏yn´∏y lub wp∏yn´∏y
jedynie oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y
w sposób istotny zmienione, o ile przekazano Komisji sprawozdanie;
b) je˝eli przedmiotem zamówienia sà wyroby produkowane jedynie w celach naukowych, doÊwiadczalnych, badawczych lub rozwojowych, przy czym przepis ten nie
obejmuje produkcji seryjnej majàcej na celu udowodnienie zdolnoÊci rynkowych lub
pokrycie kosztów badaƒ i rozwoju;
c) je˝eli przedmiot dostawy z przyczyn technicznych, artystycznych lub z przyczyn
zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych mo˝e byç wyprodukowany lub dostarczony
tylko przez okreÊlonego dostawc´;
d) je˝eli w sytuacji niezb´dnej koniecznoÊci, ze wzgl´du na wyjàtkowo pilny charakter
sprawy zwiàzany z wydarzeniami, których zamawiajàcy nie mogli przewidzieç, nie
mogà byç przestrzegane terminy, przewidziane dla procedur otwartej, ograniczonej
lub negocjacyjnej, o której mowa w ust. 2. OkolicznoÊci, na które mo˝na si´ powo∏ywaç dla uzasadnienia pilnego charakteru sprawy nie mogà byç w ˝adnym przypadku wywo∏ane przez zamawiajàcego;
e) w przypadku dodatkowych dostaw, dokonywanych przez pierwotnego dostawc´, których celem jest cz´Êciowe zastàpienie towarów lub urzàdzeƒ, rozszerzenie dostaw lub
rozbudowa urzàdzeƒ, o ile zmiana dostawcy zmusza∏aby zamawiajàcego do nabywania materia∏ów o innych parametrach technicznych, a to powodowa∏oby niekompatybilnoÊç technicznà lub nieproporcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze. Okres obowiàzywania takich zamówieƒ, a tak˝e zamówieƒ odnawialnych nie mo˝e z regu∏y przekraczaç trzech lat.
4. We wszystkich innych przypadkach zamawiajàcy obowiàzany jest udzielaç zamówieƒ
publicznych na dostawy w procedurze otwartej lub ograniczonej.
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Art. 7 3
[Informacje dla kandydatów i oferentów; sprawozdanie]
1. Zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç ka˝dego z niedopuszczonych kandydatów
lub oferentów, który wystàpi z takim wnioskiem, o przyczynach odrzucenia jego wniosku lub oferty, w terminie pi´tnastu dni od daty otrzymania wniosku, a w wypadku
oferty - podaç nazw´ oferenta, którego ofert´ wybrano.
2. Zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç kandydatów lub oferentów, którzy si´ o to
zwrócà, o przyczynach podj´cia decyzji o nieudzieleniu zamówienia, w przypadku gdy
uprzednio og∏oszono zaproszenie do sk∏adania ofert lub o ponownym wszcz´ciu procedury. O podj´tych decyzjach zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç równie˝
Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
3. Zamawiajàcy, w przypadku ka˝dego udzielonego zamówienia, zobowiàzany jest sporzàdziç pisemne sprawozdanie, zawierajàce co najmniej nast´pujàce elementy:
– nazw´ i adres zamawiajàcego, przedmiot i wartoÊç zamówienia,
– nazwy dopuszczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wyboru,
– nazwy wykluczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wykluczenia,
-–nazw´ oferenta, którego ofert´ wybrano, oraz powody wyboru jego oferty, a tak˝e,
jeÊli to wiadome, wskazanie tej cz´Êci zamówienia, w zakresie której wybrany oferent
mo˝e zamierzaç zawrzeç umow´ podwykonawczà z osobà trzecià,
– w wypadku procedur negocjacyjnych, okolicznoÊci wskazane w art. 6, uzasadniajàce
zastosowanie tych procedur.
Sprawozdanie to albo jego g∏ówne elementy powinno byç przedstawione Komisji na jej
wniosek.
DZIA¸ II
Przepisy wspólne dotyczàce specyfikacji technicznych
Art. 8
[Specyfikacje techniczne]
1. Specyfikacje techniczne, o których mowa w za∏àczniku III, umieszcza si´ w dokumentacji ogólnej lub w dokumentacji dotyczàcej ka˝dego zamówienia.
2. Bez naruszania prawnie wià˝àcych przepisów krajowych dotyczàcych norm technicznych, o ile sà one zgodne z prawem wspólnotowym, specyfikacje techniczne, o których
mowa w ust. 1, okreÊlane sà przez zamawiajàcego poprzez wskazanie norm krajowych
wdra˝ajàcych normy europejskie, europejskie zezwolenia techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne.
3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania ust. 2, je˝eli:
a) normy, europejskie zezwolenia techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne nie
zawierajà przepisów o ustalaniu zgodnoÊci, lub je˝eli nie istniejà mo˝liwoÊci techniczne stwierdzenia w zadowalajàcy sposób zgodnoÊci produktu z tymi normami,
europejskimi zezwoleniami technicznymi lub wspólnymi specyfikacjami technicznymi;
3

Art. 7 ust.1 i 2 zosta∏y zmienione przez art. 2 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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b) zastosowanie ust. 2 utrudni∏oby realizacj´ Dyrektywy Rady 86/361/EEC z 24 lipca
1986 r., o pierwszej fazie wzajemnego uznawania homologacji peryferyjnych urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, lub Decyzji Rady 87/95/EEC z 22 grudnia 1986 o standaryzacji w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji, lub innych instrumentów wspólnotowych w okreÊlonych dziedzinach us∏ug lub produktów;
c) zastosowanie tych norm, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych zobowiàzywa∏oby zamawiajàcego do nabywania urzàdzeƒ niekompatybilnych z urzàdzeniami ju˝ u˝ywanymi, pociàga∏oby za sobà nieproporcjonalnie du˝e koszty lub nieproporcjonalne trudnoÊci techniczne, jednak tylko w ramach wyraênie okreÊlonej i opisanej strategii, przewidujàcej przestawienie si´,
w okreÊlonym czasie, na stosowanie norm europejskich, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych;
d) dany projekt jest rzeczywiÊcie innowacyjny i stosowanie obowiàzujàcych obecnie europejskich norm, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji
technicznych nie by∏oby w∏aÊciwe.
4. Zamawiajàcy, stosujàc ust. 3 zobowiàzany jest podaç, gdy jest to mo˝liwe, przyczyny takiego post´powania w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich lub w dokumentacji zamówienia, oraz w ka˝dym przypadku
zobowiàzany jest odnotowaç te przyczyny w swych wewn´trznych dokumentach, przy
czym informacje te zobowiàzany jest dostarczyç Paƒstwom Cz∏onkowskim oraz Komisji na ich wniosek.
5. W razie braku norm europejskich, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych
specyfikacji technicznych, specyfikacje techniczne:
a) okreÊla si´ przez wskazanie specyfikacji krajowych, uznanych za zgodne z istotnymi
wymogami dyrektyw wspólnotowych w sprawie harmonizacji technicznej, przy czym
uznanie tej zgodnoÊci nast´puje wed∏ug procedur ustanowionych w tych dyrektywach, w szczególnoÊci wed∏ug procedur ustanowionych w Dyrektywie Rady
89/106/EEC;
b) mogà byç okreÊlone przez wskazanie krajowych specyfikacji technicznych dotyczàcych projektowania, kalkulacji oraz wykonywania robót budowlanych i stosowania
materia∏ów;
c) mogà byç okreÊlane poprzez wskazanie innych dokumentów.
W takim przypadku wskazuje si´, w kolejnoÊci wynikajàcej z rangi poszczególnych norm,
na:
III. normy krajowe, wdra˝ajàce normy mi´dzynarodowe w kraju zamawiajàcego;
III. inne krajowe normy i krajowe zezwolenia techniczne kraju zamawiajàcego;
III. wszelkie inne normy.
6. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zakazaç wprowadzania do dokumentacji, dotyczàcej zamówienia publicznego na konkretne dostawy, takich specyfikacji technicznych, które odnoszàc si´ do produktów okreÊlonej produkcji, pochodzenia lub produkowanych w okreÊlony sposób, skutkujà uprzywilejowaniem lub eliminacjà pewnych
dostawców lub pewnych produktów – chyba ˝e jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. W szczególnoÊci zabronione jest: wskazywanie znaków towarowych, patentów, typów, jak równie˝ okreÊlonego pochodzenia lub okreÊlonej produkcji. Takie
wskazanie, z towarzyszeniem s∏ów „lub równowa˝ne” jest jednak˝e dopuszczalne,
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w przypadkach gdy zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu zamówienia za pomocà
dostatecznie dok∏adnych i powszechnie zrozumia∏ych okreÊleƒ.
DZIA¸ III
Przepisy wspólne dotyczàce og∏oszeƒ
Art. 9
[Og∏oszenia o zamówieniach]
1. Zamawiajàcy zobowiàzani sà podaç do wiadomoÊci w og∏oszeniu o planowanych zamówieniach, najszybciej jak to mo˝liwe po rozpocz´ciu ich roku bud˝etowego, ca∏kowità wartoÊç zamówieƒ na poszczególne grupy produktów, których zamierzajà udzieliç w ciàgu nast´pnych dwunastu miesi´cy, je˝eli ich szacunkowa wartoÊç z uwzgl´dnieniem przepisu art. 5 jest równa lub wi´ksza od 750.000 ECU.
Grupy produktów sà okreÊlane przez zamawiajàcych poprzez odwo∏anie si´ do pozycji
nazewnictwa „Classification of Products According to Activities (CPA)”. Komisja ustala
sposób odwo∏ania si´ w og∏oszeniu o planowanych zamówieniach do poszczególnych pozycji nazewnictwa w trybie art. 32 ust. 2.
2. Zamawiajàcy, którzy zamierzajà udzieliç zamówienia na dostawy w procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej, w przypadkach okreÊlonych w art. 6 ust. 2, zobowiàzani sà poinformowaç o swym zamiarze w og∏oszeniu.
3. Zamawiajàcy, którzy udzielili zamówienia, zobowiàzani sà poinformowaç o wyniku post´powania w og∏oszeniu. Niektóre informacje o udzieleniu zamówienia nie muszà
w pewnych przypadkach byç opublikowane, jeÊli ich ujawnienie utrudni∏oby stosowanie prawa, by∏oby sprzeczne z interesem publicznym, naruszy∏oby uprawnione interesy
gospodarcze poszczególnych przedsi´biorstw publicznych lub prywatnych albo mog∏oby przeszkodziç uczciwej konkurencji mi´dzy dostawcami.
4. Og∏oszenia nale˝y sporzàdzaç zgodnie ze wzorami zawartymi w za∏àczniku IV, podajàc
informacje w nim przewidziane.
Zamawiajàcy nie mogà ˝àdaç informacji innych ni˝ te, o których mowa w art. 22 oraz 23,
dotyczàce sytuacji ekonomicznej i mo˝liwoÊci technicznych dostawców, które sà wymagane dla ich kwalifikacji (za∏àcznik IV cz´Êç B pkt 11, za∏àcznik IV cz´Êç C pkt 9 oraz za∏àcznik IV cz´Êç D pkt 8).
5. Zamawiajàcy zobowiàzani sà przes∏aç og∏oszenia, tak szybko jak to mo˝liwe i w najbardziej odpowiedni sposób, do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich. W przypadku procedury przyspieszonej, o której mowa w art. 12, tekst og∏oszenia przesy∏a si´ teleksem, telegraficznie lub telefaksem.
Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno byç wys∏ane niezw∏ocznie po rozpocz´ciu
roku bud˝etowego.
Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno byç wys∏ane najpóêniej w terminie czterdziestu oÊmiu dni od daty udzielenia danego zamówienia.
6. Og∏oszenia, o których mowa w ust. 1 i 3, publikuje si´ w ca∏oÊci w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED, w urz´dowych j´zykach
Wspólnot, przy czym autentyczny jest jedynie tekst w j´zyku orygina∏u.
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7. Og∏oszenia, o których mowa w ust. 2, publikuje si´ w ca∏oÊci w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED w j´zykach w jakich zosta∏y sporzàdzone. Streszczenie wa˝niejszych elementów wszystkich og∏oszeƒ publikuje si´
w j´zykach urz´dowych Wspólnoty, przy czym autentyczny jest jedynie tekst w j´zyku orygina∏u.
8. Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich publikuje og∏oszenia w terminie dwunastu dni od daty ich wys∏ania. W przypadku procedury przyspieszonej, przewidzianej w art. 12, termin ten ulega skróceniu do pi´ciu dni.
9. Og∏oszenie nie mo˝e zostaç opublikowane w dziennikach urz´dowych lub w prasie
kraju zamawiajàcego przed datà wys∏ania jego tekstu do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich; przy okazji publikacji nale˝y podaç t´ dat´. Og∏oszenie
mo˝e zawieraç jedynie informacje opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot
Europejskich.
10. Zamawiajàcy musi byç w stanie udowodniç dat´ wys∏ania.
11. Koszty publikacji og∏oszeƒ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich ponoszà Wspólnoty. Tekst og∏oszenia nie mo˝e przekraczaç jednej strony Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich, tzn. oko∏o 650 s∏ów. W ka˝dym numerze Dziennika
Urz´dowego Wspólnot Europejskich, zawierajàcym jedno lub wi´cej og∏oszeƒ, przedstawia si´ wzór lub wzory, wed∏ug których przygotowuje si´ og∏oszenia.
Art. 10 4
[Terminy sk∏adania ofert – procedura otwarta]
1. W procedurach otwartych ustalony przez zamawiajàcych termin sk∏adania ofert nie
mo˝e byç krótszy ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
2. Dokumentacja zamówienia i dokumenty dodatkowe winny zostaç wys∏ane przez zamawiajàcych lub w∏aÊciwe placówki dostawcom na ich wniosek, w terminie szeÊciu dni od
daty jego otrzymania, je˝eli wniosek taki wp∏ynà∏ w odpowiednim czasie.
3. Za˝àdane w odpowiednim czasie dodatkowe informacje, zwiàzane z dokumentacjà zamówienia, powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na szeÊç dni
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
4. Termin przewidziany w ust. 1 powinien byç odpowiednio przed∏u˝ony, je˝eli dokumentacja zamówienia, dodatkowe dokumenty lub dodatkowe informacje, z powodu ich
znacznej obj´toÊci, nie mogà byç dostarczone lub udzielone w terminach przewidzianych w ust. 2 oraz 3, lub je˝eli oferty mogà zostaç z∏o˝one tylko po wizycie na miejscu
lub po dokonaniu na miejscu wglàdu w za∏àczniki do dokumentacji zamówienia.
Art. 11 5
[Terminy sk∏adania ofert – procedura ograniczona i negocjacyjna]
1. W procedurze ograniczonej i negocjacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 2, ustalony
przez zamawiajàcych termin zg∏oszenia wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ trzydzieÊci siedem dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
4
5

W art. 10 dodany zosta∏ ust. 1a przez art. 2 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
W art. 11 dodany zosta∏ ust. 3a przez art. 2 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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2. Zamawiajàcy równoczeÊnie zapraszajà w formie pisemnej wybranych kandydatów do
z∏o˝enia ofert. Do zaproszenia do sk∏adania ofert nale˝y do∏àczyç dokumentacj´ zamówienia i dokumenty dodatkowe. Zaproszenie takie winno zawieraç co najmniej:
a) o ile jest to stosowne, adres instytucji, do której mo˝na zwróciç si´ z wnioskiem o dokumentacj´ zamówienia i dokumenty dodatkowe, termin zg∏aszania takich wniosków, wysokoÊç op∏aty jakà trzeba uiÊciç za takie dokumenty oraz warunki jej uiszczenia;
b) termin sk∏adania ofert, adres, na który muszà byç one wys∏ane oraz j´zyk albo j´zyki, w jakich muszà byç sporzàdzone;
c) wskazanie na opublikowane og∏oszenia o zamówieniu;
d) okreÊlenie wszelkich dokumentów, jakie trzeba za∏àczyç w celu potwierdzenia mo˝liwych do zweryfikowania oÊwiadczeƒ kandydata, zgodnie z art. art. 9 ust. 4, albo
w celu uzupe∏nienia informacji przewidzianych w tym artykule, przy czym nie wolno
stawiaç ˝adnych innych wymogów ni˝ wskazane w art. 22 oraz 23;
e) kryteria udzielenia zamówienia, je˝eli nie sà zawarte w og∏oszeniu.
3. W procedurach ograniczonych termin sk∏adania ofert ustalony przez zamawiajàcych
wynosi co najmniej czterdzieÊci dni od daty wys∏ania pisemnego zaproszenia.
4. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu mo˝na sk∏adaç pisemnie, telegraficznie, teleksem, telefaksem lub telefonicznie. W razie zastosowania jednego z czterech
ostatnich Êrodków, wniosek taki powinien zostaç potwierdzony pismem wys∏anym
przed up∏ywem terminu przewidzianego w ust. 1.
5. Dodatkowe informacje zwiàzane z dokumentacjà zamówienia powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na szeÊç dni przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert, pod warunkiem, ˝e za˝àdano ich w odpowiednim czasie.
6. Je˝eli z∏o˝enie ofert wymaga wizyty na miejscu lub dokonania na miejscu wglàdu w dokumentacj´ zamówienia, termin przewidziany w ust. 3 powinien byç odpowiednio
przed∏u˝ony.
Art. 12
[Procedura przyspieszona]
1. Je˝eli, ze wzgl´du na pilny charakter sprawy, terminy przewidziane w art. 11 nie mogà
byç zachowane, zamawiajàcy mogà wyznaczyç terminy wed∏ug nast´pujàcych zasad:
a) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u nie mo˝e wynosiç mniej ni˝
pi´tnaÊcie dni od daty wys∏ania og∏oszenia;
b) termin sk∏adania ofert nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ dziesi´ç dni od daty wys∏ania zaproszenia do sk∏adania ofert.
2. Dodatkowe informacje, zwiàzane z dokumentacjà zamówienia, powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na cztery dni przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert, pod warunkiem, ˝e za˝àdano ich w odpowiednim czasie.
3. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u, jak równie˝ zaproszenia do sk∏adania ofert, muszà
byç przekazywane najszybszym mo˝liwym sposobem. Je˝eli wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u sà przekazywane telegraficznie, teleksem, telefaksem lub telefonicznie,
nale˝y je potwierdziç pismem wys∏anym przed up∏ywem terminu przewidzianego
w ust. 1.
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Art. 13
[Dobrowolna publikacja og∏oszeƒ]
Zamawiajàcy mogà opublikowaç w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich og∏oszenia o zamówieniach publicznych na dostawy, które nie podlegajà obowiàzkowi publikacji ustalonemu w niniejszej dyrektywie.
Art. 14
[Procedura zmiany przepisów o og∏oszeniach]
Przepisy o sporzàdzaniu, przekazywaniu, otrzymywaniu, t∏umaczeniu, gromadzeniu
i dystrybucji og∏oszeƒ, o których mowa w art. 9, oraz sprawozdaƒ statystycznych przewidzianych w art. 31, jak równie˝ nazewnictwo, o którym mowa w art. 9 oraz w za∏àcznikach II i IV mogà byç zmieniane w procedurze okreÊlonej w art. 32 ust. 2. Warunki odes∏ania w tekÊcie og∏oszeƒ do okreÊlonych pozycji nazewnictwa mogà byç okreÊlane wed∏ug tej samej procedury.
DZIA¸ IV
ROZDZIA¸ 1
Przepisy wspólne dotyczàce uczestnictwa
Art. 15 6
[Zasady ogólne]
1. Udzielenie zamówienia nast´puje na podstawie kryteriów przewidzianych w Rozdziale 3 niniejszego dzia∏u, przy uwzgl´dnieniu art. 16, po sprawdzeniu przez zamawiajàcych odpowiednich kwalifikacji dostawców, którzy nie zostali wykluczeni na podstawie art. 20, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 22, 23 i 24 (sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz wiedza i mo˝liwoÊci techniczne).
2. Zamawiajàcy zobowiàzany jest przestrzegaç poufnego charakteru wszystkich informacji przedstawionych przez dostawców.
Art. 16
[Warianty]
1. W wypadku zamówieƒ, które majà byç udzielane na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zamawiajàcy mogà uwzgl´dniç warianty przedstawione
przez oferenta, je˝eli odpowiadajà one minimalnym wymogom zamawiajàcego.
Zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w dokumentacji zamówienia minimalne wymogi,
którym odpowiadaç muszà warianty oraz szczegó∏owo okreÊliç, w jaki sposób mogà byç
one przedstawione. JeÊli warianty nie sà dozwolone, zamawiajàcy zobowiàzani sà poinformowaç o tym w og∏oszeniu o zamówieniu.
6

W art. 15 dodany zosta∏ ust. 3 przez art. 2 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Zamawiajàcy nie mogà odrzuciç przed∏o˝onego wariantu wy∏àcznie z powodu u˝ycia
w nim specyfikacji technicznych, okreÊlonych poprzez wskazanie na normy krajowe
wdra˝ajàce normy europejskie, na europejskie specyfikacje techniczne lub wspólne normy
techniczne w rozumieniu art. 8 ust. 2, albo poprzez wskazanie na krajowe specyfikacje
techniczne w rozumieniu art. 8 ust. 5 pkt. a) oraz b).
2. Zamawiajàcy, który dopuÊci∏ warianty zgodne z ust. 1, nie mo˝e odrzuciç wariantu wy∏àcznie z tego powodu, ˝e jego przyj´cie prowadzi∏oby do udzielenia zamówienia na
us∏ugi, a nie zamówienia na dostawy w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Art. 17
[Podwykonawstwo]
W dokumentacji zamówienia zamawiajàcy mo˝e wezwaç oferenta do wskazania w jego
ofercie tej cz´Êci umowy, której wykonanie zamierza on powierzyç osobom trzecim.
Wskazanie takie nie wp∏ywa na odpowiedzialnoÊç g∏ównego wykonawcy.
Art. 18
[Konsorcja]
Oferty mogà byç sk∏adane przez grupy dostawców. Od takich grup nie mo˝na wymagaç,
by przybra∏y w celu z∏o˝enia oferty okreÊlonà form´ prawnà; mo˝na jednak tego wymagaç od grupy, której udzielono zamówienia, o ile jest to konieczne dla jego prawid∏owej
realizacji.
Art. 19
[Procedura ograniczona i negocjacyjna]
1. W procedurach ograniczonych i negocjacyjnych zamawiajàcy, na podstawie informacji
o sytuacji dostawcy, a tak˝e informacji i formalnoÊci niezb´dnych do oceny czy spe∏nienia on minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne, wybierajà spoÊród kandydatów
spe∏niajàcych wymogi art. 24 – 29 tych, których zapraszajà do z∏o˝enia oferty lub do
negocjacji.
2. Je˝eli zamawiajàcy udzielajà zamówienia w procedurze ograniczonej, mogà ustaliç zakres, w którym b´dzie si´ mieÊciç liczba zaproszonych dostawców. W takim przypadku
informacj´ o tym zakresie zamieszcza si´ w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym. Zakres powinien byç ustalony z uwzgl´dnieniem rodzaju dostawy, jaka ma zostaç zrealizowana. Powinien obejmowaç nie mniej ni˝ pi´ciu i nie wi´cej ni˝ dwudziestu dostawców.
W ka˝dym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do sk∏adania ofert powinna byç
wystarczajàca dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji.
3. Je˝eli zamawiajàcy udziela zamówienia, stosujàc art. 6 ust. 2, w procedurze negocjacyjnej, do negocjacji dopuszcza si´ nie mniej ni˝ trzech kandydatów, pod warunkiem, ˝e
liczba odpowiednich kandydatów jest wystarczajàca.
4. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zagwarantowaç, ˝e zamawiajàcy zaproszà bez
dyskryminacji tych dostawców z innych Paƒstw Cz∏onkowskich, którzy spe∏niajà warunki stosowane wobec w∏asnych podmiotów.
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ROZDZIA¸ 2
Kryteria kwalifikacji
Art. 20
[Przes∏anki wykluczenia wykonawców]
1. Z udzia∏u w post´powaniu o udzielanie zamówienia mo˝na wykluczyç dostawc´, który:
a) 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;
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;
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, w którym ma siedzib´ lub kraju zamawiajàcego;
g) jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia, lub niedostarczenia informacji, wymaganych zgodnie z przepisami niniejszego rozdzia∏u.
2. Je˝eli zamawiajàcy wymaga od dostawcy dowodu, ˝e nie dotyczy go ˝aden z przypadków wymienionych w ust. 1 pkt. a), b), c), e) lub f), obowiàzany jest przyjàç jako wystarczajàcy dowód:
– w przypadku pkt. a), b) lub c) – wyciàg z rejestru sàdowego, a w przypadku jego braku równowa˝ny dokument wskazujàcy, ˝e wymogi te sà spe∏nione, wystawiony przez
w∏aÊciwy organ sàdowy lub administracyjny w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa dany podmiot;
– w przypadku pkt. e) lub f) – zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ danego
Paƒstwa Cz∏onkowskiego.
3. Je˝eli taki dokument lub zaÊwiadczenie nie jest wydawane przez dany kraj, 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 dostawca.
4. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà wyznaczyç, w terminie przewidzianym w art.
44, organy w∏aÊciwe do wydawania wspomnianego zaÊwiadczenia i poinformowaç
o tym niezw∏ocznie inne Paƒstwa Cz∏onkowskie oraz Komisj´.
Art. 21
[Certyfikaty, rejestry zawodowe]
1. Dostawcy, którzy chcà wziàç udzia∏ w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, mogà zostaç wezwani do wykazania, ˝e sà wpisani zgodnie z przepi-
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sami kraju, w którym dzia∏ajà, do jednego z rejestrów (zawodowego lub gospodarczego), wymienionych w ust. 2, wzgl´dnie do przedstawienia certyfikatu lub zaÊwiadczenia o z∏o˝onej przysi´dze.
2. Stosowne rejestry zawodowe i gospodarcze albo zaÊwiadczenia i certyfikaty to:
– w Belgii: „Registre du Commerce” - „Handelsregister”,
– w Danii: „Aktieselskabsregistret”, „Foreningsregistret” oraz „Handelsregistret”,
– w Niemczech: „Handelsregister” oraz „Handwerksrolle”,
– w Grecji: Βιοτεχνικο η Βιοµηχανικο η Εµπορικο Επιµελητηριο ;
– w Hiszpanii: „Registro Mercantil”, albo w wypadku osób nie zarejestrowanych, zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e dana osoba oÊwiadczy∏a pod przysi´gà, ˝e uprawia dany zawód,
– we Francji: „Registre du commerce” oraz „Répertoir des métiers”,
– we W∏oszech: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” oraz „Registro delle Commissioni provinciali per l`artigianato”;
– w Luksemburgu: „Registre aux firmes” oraz „Rôle de la chambre des métiers”,
– w Holandii: „Handelsregister”,
– w Portugalii: „Registro Nacional das Pessoas Colectivas”,
– w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii mo˝na zwróciç si´ do dostawcy o przedstawienie zaÊwiadczenia z „Registrar of Companies” lub z „Registrar of Friendly Societes”,
albo zaÊwiadczenia stwierdzajàcego, ˝e dana osoba oÊwiadczy∏a pod przysi´gà, ˝e
uprawia dany zawód w kraju, w którym dzia∏a, w okreÊlonym miejscu i pod okreÊlonà nazwà handlowà.
Art. 22
[Sytuacja finansowa i ekonomiczna]
1. Dowodem sytuacji finansowej i ekonomicznej dostawcy mo˝e byç jeden lub wi´cej spoÊród nast´pujàcych dokumentów:
a) odpowiednie oÊwiadczenia banku;
b) bilans firmy lub wyciàgi z bilansów, jeÊli publikowanie bilansu przewiduje prawo
kraju, w którym dzia∏a dostawca;
c) oÊwiadczenie o ogólnym obrocie dostawcy oraz obrocie w zakresie dostaw, b´dàcych
przedmiotem zamówienia, w trzech poprzednich latach obrachunkowych.
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà okreÊliç w og∏oszeniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert,
który lub które spoÊród dokumentów wymienionych w ust. 1 wybrali, a tak˝e jakie dokumenty powinny zostaç przedstawione poza wymienionymi w ust. 1.
3. Je˝eli, z jakiegokolwiek usprawiedliwionego powodu, dostawca nie mo˝e przedstawiç
dokumentów, których ˝àda zamawiajàcy, mo˝e wykazaç swà sytuacj´ ekonomicznà
i finansowà za pomocà ka˝dego innego dokumentu, który zamawiajàcy uzna za odpowiedni.
Art. 23
[Wiedza i mo˝liwoÊci techniczne]
1. Dowodem mo˝liwoÊci technicznych dostawcy, w zale˝noÊci od rodzaju, iloÊci i przeznaczenia produktów obj´tych dostawà, mogà byç:
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a) spis g∏ównych dostaw zrealizowanych w ciàgu ostatnich trzech lat, z podaniem wartoÊci, dat dostaw oraz odbiorców publicznych lub prywatnych:
– w przypadku dostaw dla podmiotów publicznych dowód przedstawia si´ w formie zaÊwiadczenia wydawanego lub poÊwiadczonego przez w∏aÊciwy organ;
– w przypadku dostaw dla nabywców prywatnych dostaw´ potwierdza zaÊwiadczenie
wystawione przez nabywc´, a w przypadku braku takiego zaÊwiadczenia dopuszcza
si´ zwyk∏e oÊwiadczenie dostawcy;
b) opis urzàdzeƒ technicznych dostawcy, Êrodków kontroli jakoÊci oraz mo˝liwoÊci naukowych i badawczych;
c) wskazanie kierownictwa technicznego lub placówek technicznych, niezale˝nie od tego, czy nale˝à one bezpoÊrednio do dostawcy, zw∏aszcza zaÊ tych, które odpowiadajà za kontrol´ jakoÊci;
d) próbki, opisy lub fotografie produktów, które majà byç dostarczone; autentycznoÊç
tych materia∏ów musi zostaç potwierdzona na wniosek zamawiajàcego,
e) zaÊwiadczenia potwierdzajàce, i˝ poprzez odpowiednie odniesienia dok∏adnie oznaczone produkty odpowiadajà okreÊlonym specyfikacjom lub normom, wydane przez
urz´dowe instytucje kontroli jakoÊci lub placówki o zatwierdzonych uprawnieniach;
f) je˝eli produkty, b´dàce przedmiotem dostawy, sà skomplikowane lub s∏u˝à szczególnemu celowi, kontrol´ nad dostawcà sprawuje zamawiajàcy albo na jego rzecz w∏aÊciwy organ urz´dowy kraju siedziby dostawcy, z zastrze˝eniem zgody tego organu;
kontrola ta dotyczy zdolnoÊci produkcyjnych dostawcy, a w razie koniecznoÊci tak˝e jego mo˝liwoÊci naukowych i badawczych oraz Êrodków kontroli jakoÊci.
2. Zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w og∏oszeniu lub w zaproszeniu do sk∏adania
ofert, które z powy˝szych dokumentów nale˝y przedstawiç.
3. Informacji, przewidzianych w art. 22 oraz w ust. 1 i 2 niniejszego artyku∏u mo˝na ˝àdaç w zakresie uzasadnionym przedmiotem zamówienia; zamawiajàcy zobowiàzany
jest uwzgl´dniç uprawnione interesy dostawców, zwiàzane z ochronà ich tajemnic technicznych i handlowych.

Art. 24
[Dokumenty, ich uzupe∏nianie i wyjaÊnianie]
W zakresie okreÊlonym w art. 20 – 23 zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´ do dostawcy o uzupe∏nienie przed∏o˝onych zaÊwiadczeƒ i dokumentów lub o ich wyjaÊnienie.

Art. 25
[Urz´dowe listy dostawców]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie, prowadzàce urz´dowe listy dostawców dopuszczonych do realizacji zamówieƒ publicznych na dostawy, zobowiàzane sà dostosowaç te listy do przepisów art. 20 ust. 1 pkt a) – d) oraz g) jak równie˝ art. 21, 22 i 23.
2. Dostawcy wpisani na urz´dowà list´, w przypadku ka˝dego zamówienia publicznego,
mogà przed∏o˝yç zamawiajàcemu zaÊwiadczenie o wpisie, wydane przez w∏aÊciwy
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organ. W zaÊwiadczeniu nale˝y wymieniç dokumenty, które stanowi∏y podstaw´ wpisu
oraz klasyfikacj´ na danej liÊcie.
3. Potwierdzony przez w∏aÊciwy organ wpis na urz´dowà list´ stwarza dla zamawiajàcych
z innych Paƒstw Cz∏onkowskich domniemanie zdolnoÊci danego dostawcy, odpowiadajàcej jego miejscu w klasyfikacji, w zakresie przewidzianym przez art. 20 ust. 1
pkt a) – d) i g), art. 21, 22 ust. 1 pkt b) i c) oraz 21 ust. 1 pkt a).
Informacje, które wynikajà z wpisu na listy urz´dowe, nie mogà byç kwestionowane. Jednak w odniesieniu do p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne mo˝na wymagaç dodatkowego zaÊwiadczenia za ka˝dym razem, gdy zamówienie jest og∏aszane.
Zamawiajàcy z innych Paƒstw Cz∏onkowskich stosujà powy˝sze przepisy tylko wobec dostawców, dzia∏ajàcych w kraju prowadzàcym list´ urz´dowà.
4. W przypadku wpisu dostawców z innych Paƒstw Cz∏onkowskich na listy urz´dowe nie
mo˝na wymagaç ˝adnych innych dowodów i oÊwiadczeƒ ni˝ te, których wymaga si´ od
podmiotów z danego kraju oraz, w ka˝dym przypadku, innych ni˝ przewidziane w art.
20 – 23.
5. Paƒstwa Cz∏onkowskie, prowadzàce urz´dowà list´ zobowiàzane sà poinformowaç inne Paƒstwa Cz∏onkowskie i Komisj´ o adresie instytucji, do której mo˝na zwracaç si´
z wnioskiem o dokonanie wpisu; Komisja zobowiàzana jest zapewniç rozpowszechnienie tego adresu.

ROZDZIA¸ 3
Kryteria udzielania zamówieƒ
Art. 26
[Kryteria udzielania zamówienia]
1. Kryteriami, na podstawie których zamawiajàcy udziela zamówienia, sà:
a) wy∏àcznie najni˝sza cena
b) albo, gdy nast´puje wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, ró˝ne kryteria
odpowiednio do danego zamówienia, przyk∏adowo: cena, czas w jakim dostawa ma
zostaç zrealizowana, koszty bie˝àce, op∏acalnoÊç, jakoÊç, estetyka, funkcjonalnoÊç,
serwis i wsparcie techniczne.
2. W przypadku wskazanym w ust.1 pkt b) zamawiajàcy zobowiàzany jest wymieniç w dokumentacji zamówienia lub w og∏oszeniu wszystkie kryteria, które zamierza zastosowaç, w miar´ mo˝liwoÊci w kolejnoÊci przyznanego im znaczenia.

Art. 27
[Oferty z zani˝onà cenà]
Je˝eli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydajà si´ ra˝àco niskie w stosunku
do Êwiadczenia, zamawiajàcy zobowiàzany jest przed odrzuceniem tych ofert zwróciç si´
na piÊmie do oferenta o podanie szczegó∏ów, dotyczàcych tych elementów ofert, które
uwa˝a za istotne, oraz zweryfikowaç je z uwzgl´dnieniem otrzymanych wyjaÊnieƒ.
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Zamawiajàcy mo˝e wziàç pod uwag´ wyjaÊnienia oparte na obiektywnych czynnikach, takich jak: oszcz´dne metody produkcji, wybrane rozwiàzania techniczne, wyjàtkowo
sprzyjajàce warunki dostaw, którymi dysponuje oferent lub oryginalnoÊç Êwiadczenia oferenta.
JeÊli dokumenty zwiàzane z zamówieniem przewidujà udzielenie go na podstawie kryterium najni˝szej ceny, zamawiajàcy musi zawiadomiç Komisj´ o odrzuceniu ofert, które
uwa˝a za zbyt niskie.
DZIA¸ V
Przepisy koƒcowe
Art. 28
[Porozumienie GATT]
Przy udzielaniu zamówieƒ publicznych przez zamawiajàcych, wymienionych w za∏àczniku I (lub w przypadku, gdy za∏àcznik ten zosta∏ skorygowany lub zmodyfikowany, przez
podmioty b´dàce ich nast´pcami prawnymi), Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà stosowaç we wzajemnych stosunkach warunki równie korzystne jak te, które przyzna∏y paƒstwom trzecim przy wykonaniu Porozumienia GATT – w szczególnoÊci okreÊlone w art.
V i VI tego Porozumienia, co do procedury ograniczonej oraz informacji i kontroli.
W tym celu Paƒstwa Cz∏onkowskie w ramach Komitetu Doradczego ds. Zamówieƒ Publicznych zobowiàzane sà konsultowaç si´ wzajemnie w sprawie Êrodków, jakie nale˝y zastosowaç w oparciu o to Porozumienie.
Art. 29 7
[Analiza stosowania dyrektywy]
1. Komisja zobowiàzana jest zbadaç stosowanie niniejszej dyrektywy, konsultujàc si´
z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych, i jeÊli b´dzie to w∏aÊciwe, przed∏o˝yç Radzie nowe propozycje, zmierzajàce w szczególnoÊci do harmonizacji Êrodków
podj´tych przez Paƒstwa Cz∏onkowskie w celu wykonania niniejszej dyrektywy.
2. Komisja zobowiàzana jest podjàç przeglàd niniejszej dyrektywy oraz wszelkich nowych
Êrodków, które mogà byç podj´te zgodnie z ust. 1, uwzgl´dniajàc wyniki dalszych negocjacji przewidzianych w art. IX ust. 6 Porozumienia GATT oraz, w razie koniecznoÊci, przed∏o˝yç Radzie odpowiednie propozycje.
3. Komisja zobowiàzana jest uaktualniç za∏àcznik I w oparciu o korekty lub modyfikacje
wskazane w art. 28 oraz opublikowaç ka˝dorazowà uaktualnionà wersj´ w Dzienniku
Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
Art. 30
[Obliczanie terminów]
Obliczanie terminów nast´puje zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (EEC, Euratom)
Nr 1182/71 z 3 czerwca 1971 r., o ustaleniu regu∏ dotyczàcych okresów, dat i terminów.
7

Art. 29 zosta∏ zmieniony przez art. 2 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Art. 31 8
[Sprawozdania statystyczne]
1. W celu umo˝liwienia oceny rezultatów stosowania niniejszej dyrektywy Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przesy∏aç Komisji zestawienie statystyczne, dotyczàce udzielonych zamówieƒ na dostawy:
a) nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika ka˝dego roku za rok poprzedni, w odniesieniu do
zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I;
b) nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika 1991 r., a w wypadku Republiki Grecji, Królestwa
Hiszpanii i Republiki Portugalii do 31 paêdziernika 1995 r., a nast´pnie co dwa lata
do 31 paêdziernika za rok poprzedni, w odniesieniu do innych zamawiajàcych w rozumieniu art.1.
2. Takie zestawienie statystyczne powinno zawieraç co najmniej dane o:
a) liczbie i wartoÊci zamówieƒ powy˝ej wartoÊci progowej, udzielonych przez poszczególnych zamawiajàcych, jak równie˝ wszystkich zamówieƒ poni˝ej wartoÊci progowej, w wypadku zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I;
b) liczbie i wartoÊci zamówieƒ powy˝ej wartoÊci progowej udzielonych przez poszczególnych zamawiajàcych, z uwzgl´dnieniem procedur, towarów i przynale˝noÊci paƒstwowej dostawcy, któremu udzielono zamówienia. W wypadku procedur negocjacyjnych zgodnych z art. 6, zestawienie powinno równie˝ zawieraç podzia∏ na liczb´
i wartoÊç zamówieƒ, udzielonych poszczególnym Paƒstwom Cz∏onkowskim lub paƒstwom trzecim, a w wypadku zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I liczb´
i wartoÊç zamówieƒ udzielonych poszczególnym paƒstwom sygnatariuszom Porozumienia GATT.
3. Komisja zobowiàzana jest okreÊliç dodatkowe informacje statystyczne, wymagane
zgodnie z niniejszà dyrektywà, w trybie procedury okreÊlonej w art. 32 ust. 2.

Art. 32
[Komitet Doradczy]
1. Komisja jest wspierana przez Komitet Doradczy ds. Zamówieƒ Publicznych, powo∏any
Decyzjà 71/306/EEC.
2. W wypadku odes∏ania do procedury okreÊlonej w niniejszym ust´pie, przedstawiciel
Komisji przedk∏ada Komitetowi projekt Êrodków, jakie nale˝y podjàç. Komitet przedstawia swà opini´ o tym projekcie przyj´tà, jeÊli to konieczne w drodze g∏osowania,
w terminie okreÊlonym przez przewodniczàcego, który bierze pod uwag´ pilny charakter sprawy.
Opinia jest w∏àczona do protoko∏u. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e za˝àdaç odnotowania w protokole swojego stanowiska.
Komisja bierze pod uwag´ opini´ Komitetu w jak najszerszym mo˝liwym zakresie oraz
informuje Komitet o zakresie, w jakim jego opinia zosta∏a wzi´ta pod uwag´.
3. Komitet, o którym mowa w ust. 1, z inicjatywy Komisji lub na wniosek Paƒstwa Cz∏onkowskiego, bada wszelkie zagadnienia wynikajàce ze stosowania niniejszej dyrektywy.
8

Art. 31 zosta∏ zmieniony przez art. 2 ust. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Art. 33
[Uchylenie Dyrektywy 77/62/EEC]
1. Uchyla si´ Dyrektyw´ 77/62/EEC bez naruszania zobowiàzaƒ Paƒstw Cz∏onkowskich
wskazanych w za∏àczniku V, dotyczàcym terminów jej stosowania oraz wdro˝enia do
prawa krajowego.
2. Odes∏ania do uchylonej dyrektywy powinny byç interpretowane jako odes∏ania
do niniejszej dyrektywy oraz odczytywane zgodnie z tabelà korelacji zawartà w za∏àczniku VI.
Art. 34
[Terminy wdro˝enia]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà wprowadziç w ˝ycie przepisy i akty administracyjne, konieczne dla wdro˝enia dyrektywy, przed dniem 14 czerwca 1994 r. i niezw∏ocznie powiadomiç o tym Komisj´.
Uchwalajàc takie przepisy, Paƒstwa Cz∏onkowskie obowiàzane sà uwzgl´dniç w nich odes∏anie do niniejszej dyrektywy lub zamieÊciç je w swej urz´dowej publikacji. Szczegó∏y tego odes∏ania powinny byç okreÊlone przez Paƒstwa Cz∏onkowskie.
2. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przedstawiç Komisji teksty przyjmowanych
przez siebie najwa˝niejszych przepisów prawa krajowego, regulujàcych dziedzin´ obj´tà niniejszà dyrektywà.
Art. 35
[Adresaci dyrektywy]
Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Paƒstw Cz∏onkowskich.
Sporzàdzono w Luksemburgu 14 czerwca 1993 r.
Za Rad´
Przewodniczàcy
J. TROJBORG

ZA¸ÑCZNIK I
Lista zamawiajàcych obj´tych zakresem Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych
GATT
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK II
Lista towarów, o których mowa w art. 5 dotyczàcym udzielania zamówieƒ publicznych
w zakresie obronnoÊci
[pomini´to]
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ZA¸ÑCZNIK III
Definicje niektórych specyfikacji technicznych
W rozumieniu niniejszej dyrektywy:
(1) „Specyfikacje techniczne” oznaczajà ca∏oÊç wszystkich wymagaƒ technicznych,
w szczególnoÊci zawartych w dokumentacji zamówienia, okreÊlajàcych wymagane cechy materia∏u, produktu lub dostawy, na jakie zezwala materia∏, produkt lub dostawa,
opisane w taki sposób, aby spe∏ni∏y cel, wyznaczony przez zamawiajàcego. Specyfikacje techniczne obejmujà poziom jakoÊci, wykonania, bezpieczeƒstwa lub rozmiarów,
uwzgl´dniajàc wymagania stawiane materia∏owi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakoÊci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa
i oznakowania;
(2) „Normy” oznaczajà wymagania techniczne przyj´te przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciàg∏ego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiàzkowe.
„Normy europejskie” oznaczajà normy przyj´te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami dzia∏ania tych organizacji.
(4) „Europejskie zezwolenia techniczne” oznaczajà aprobujàcà ocen´ technicznà zdatnoÊci
produktu do u˝ycia, dokonanà w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy u˝yciu w∏asnej charakterystyki produktu oraz okreÊlonych warunków jego zastosowania i u˝ycia. Europejskie zezwolenie powinno byç u˝yte przez
uznany organ, wyznaczony do tego celu przez Paƒstwo Cz∏onkowskie.
(5) „Wspólne specyfikacje techniczne” oznaczajà wymagania techniczne ustanowione
zgodnie z procedurà uznanà przez Paƒstwa Cz∏onkowskie i opublikowane w Dzienniku Urz´dowym w celu zapewnienia jednolitego ich stosowania we wszystkich Paƒstwach Cz∏onkowskich.
ZA¸ÑCZNIK IV
Wzory og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych na dostawy
[pomini´to]
ZA¸ÑCZNIK V
Terminy do wdro˝enia Êrodków implementacji
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK VI
Tabela korelacji
[pomini´to]
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Regulacje krajowe Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàce
Dyrektywy Rady 93/36/EEC z 14 czerwca 1993 r. o koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy9
Belgia
01. Arr˘té royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux de fournitures et de
services et aux Concessions de travaux publics – Koninklijk besluit van 08/01/1996
betreffende de ov erheidsopdrachten voor aaneming van werken leveringen en diensten en de concessis voor openbare werken, Moniteur belge du 26/01/1996 Page 1523
02. Arr˘té royal modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et ∫ certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l’article 11 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques – Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Moniteur
belge
Dania
01. Lov nr. 1093 af 21/12/1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage
i offentlige odbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Finansmin., j.nr.
S 94-090-56. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 22/12/1994 s. 6313. FLOV
02. Bekendtgørelse nr. 510 af 16/06/1994 om fremgangsmˆderne ved offentlige indkøb. Industri- og samordningsmin., Konkurrencerˆdets j.nr. 1:730-5. Lovtidende A 1994
hæfte nr. 95 udgivet den 24/06/1994 s. 2458. TBEK
03. Bekendtgørelse nr. 788 af 05/11/1998 om fremgangsmˆderne ved offentlige indkøb af
varer i Den Europæiske Union. Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j..nr. 2:741-8
Niemcy
01. Runderlaß des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Europaangelegenheiten
vom 16/07/1996, Mitteilungsblatt der Landesregierung Sachsen-Anhalt Nr. 62 vom
12/12/1996 Seite 2358
02. Bekanntmachung der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A), Bundesanzeiger
Nr. 163 vom 02/09/1997
Grecja
brak danych
Hiszpania
01. Real Decreto número 1173/93 de 13/07/1993, de Reestructuración de Departamentos
ministeriales, Boletín Oficial del Estado número 167 de 14/07/1993 Página 21205
(Marginal 18234)
9

na podstawie bazy danych CELEX
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02. Orden de 25/02/1994, por la que se hacen públicos el contravalor en pesetas del ECU
y los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa para el período 1994 – 1995, Boletín Oficial del Estado número 53 de 03/03/1994
Página 7028 (Marginal 4999)
03. Corrección de erratas de la Ley número 13/95 de 18/05/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, Boletín Oficial del Estado número 159 de 05/07/1995 Página
20404 (Marginal 16258)
04. Real Decreto número 390/96 de 01/03/1996, de desarrollo parcial de la Ley 13/95, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, Boletín Oficial del Estado número 70 de 21/03/1996 Página 10787 (Marginal 6391)
Francja
01. Décret Numéro 94 – 334 du 27/04/1994 modifiant le code des marchés publics, Journal Officiel du 28/04/1994 Page 6224
02. Loi Numéro 97 – 50 du 22/01/1997 complétant, en ce qui concerne certains contrats
de services et de fournitures, la loi Numéro 91 – 3 du 03/01/1991 relative ∫ la transparence et ∫ la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats ∫ des r¯gles de publicité et de mise en concurrence et la loi Numéro 921282 du 11/12/1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, Journal Officiel du 23/01/1997 Page 1151
03. Décret numéro 98 – 111 du 27/02/1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui
concerne les r¯gles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, Journal Officiel du 28/02/1998 Page 3115
04. Décret numéro 98/112 du 27/02/1998 soumettant la passation de certains contrats de
fournitures ou de prestations de services ∫ des r¯gles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le décret nº 92 – 311 du 31/03/1992, Journal Officiel du
28/02/1998 Page 3118
05. Décret numéro 93/113 du 27/02/1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en
concurrence applicables ∫ certains contrats de services dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des communications et portant modification du décret
nº 93-990 du 03/08/1993, Journal Officiel du 28/02/1998 Page 3120
06. Loi numéro 93/1420 du 31/12/1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l’accord sur l’Espace économique européen et du traité sur
l’Union européenne, Journal Officiel du 01/01/1994 Page 18
Irlandia
01. European Communities (Award of Public Supply Contracts) Regulations, Statutory
Instruments
02. Statutory Instruments number 379 of 1998 implementing Directive 93/36/EEC (Supplies) as amended
W∏ochy
01. Legge, disposizioni per l’ademimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell’Italia alle Comunit∫ europee (Legge comunitaria 1995 – 1997) del 24/04/1998 n.
128, Supplemento ordinario n. 88/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del
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07/05/1998 n. 104 (Art. 11, requisiti per la participazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)
02. Decreto legislativo del 20/10/1998 n. 402, modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 24/11/1998 n. 275 pag. 4
Luksemburg
01. R¯glement ministériel du 06/12/1993 modifiant les annexes du r¯glement grand-ducal
du 22/08/1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux,
Mémorial Grand-Ducal A Numéro 105 du 30/12/1993 Page 2206
02. R¯glement ministériel du 06/12/1993 modifiant les annexes du r¯glement grand-ducal
modifié du 18/03/1987 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 105 du 30/12/1993 Page 2220
03. R¯glement grand-ducal du 15/01/1996 portant application en droit luxembourgeois de
la Directive Nº 93/36/CEE du Conseil du 14/06/1993 portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de fournitures et portant modification
de certaines dispositions du r¯glement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 14 du
05/03/1996 Page 710
Holandia
brak danych
Austria
01. Gesetz vom 20/10/1994 über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Burgenländisches Vergabegesetz) – Landtagsbeschluß
02. Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975 geändert werden, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr.
776/1996 Ausgegeben am 30/12/1996
03. Landesgesetz vom 23/01/1997, mit dem das Landesgesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge geändert wird (O.ö. Vergabegesetz-Novelle 1997), Landesgesetzblatt
für Oberösterreich, Nr. 34/1997
04. Gesetz vom 22/04/1997 , mit dem das Kärntern Auftragsvergabegesetz und die Gemeindehaushaltsordnung geändert werden, Landesgesetzblatt für Kärntern Nr. 58/1997
05. Gesetz über die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen, Bau- und Dienstleistungen
(Wiener Landesvergabegesetz - WLVergG), Landesgesetzblatt für Wien, Nr. 36/1995
06. Burgenländisches Vergabegesetz, Landesgesetzblatt für das Burgenland, Nr. 1/1995
07. Kundmachung des Bundeskanzlers, mit der das Bundesvergabegesetz wiederverlautbar wird, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 56/1997 ausgegeben am
27/05/1997
08. Kundmachung der Landesregierung vom 08/07/1997, Zl. Verf-746/1/1997, mit der das
Kärntner Auftragsvergabegesetz wiederverlautbart wird, Landesgesetzblatt für
Kärnten, Nr. 65/1997 Heraugegeben am 22/07/1997
09. Gesetz vom 23/10/1997 über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Landesvergabegesetz
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- LVergG) und zur Änderung des Kollegialorgane-Sitzungsentschädigungsgesetzes,
Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 1/1998 ausgegeben am 30/01/1998
10. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23/12/1997 zur Durchführung des
Landesvergabegesetzes für Vergaben über die Schwellenwerten (Landesvergabeverordnung – LVergV), Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 10/1998 ausgegeben am
30/01/1998
11. Gesetz vom 11/12/1997 über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Tirol (Tiroler
Vergabegesetz 1998), Landesgesetzblatt für Tirol, Nr. 17/1998 herausgegeben und versendet am 20/02/1998
12. Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabegesetz), Landesgesetzblatt für
Vorarlberg, Nr. 20/1998 herausgegeben und versendet am 17/02/1998
13. Burgenland Vergabegesetz, Landesgesetzblatt für das Burgenland, Nr. 1/1995
14. Verordnung der Landesregierung vom 23/06/1998, Zl. LAD-319/10/1998, mit der
Durchführungsbestimmungen zum Kärntner Auftragsvergabegesetz 1997 erlassen
werden, Landesgesetzblatt für Kärnten, Nr. 40/1998, herausgegeben am 14/07/1998
15. Gesetz vom 09/06/1998, mit dem Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge
erlassen werden (Steiermärkisches Vergabegesetz 1998 - StVergG), Landesgesetzblatt
der Steiermark, Nr. 74/1998 ausgegeben und versendet am 18/09/1998
Portugalia
01. Decreto-Lei n.º 24/92 de 25/02/1992. Estabelece o regime dos contratos de fornecimiento, compra e venda de coisas móveis, aquisi˜ão e loca˜ão de bens e servi˜os de
informática celebrados por pessoas colectivas públicas. Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 77/62/CEE e 80/767/CEE, Diário da República I Série
A n.º 47 de 25/02/1992 Página 1066
02. Decreto-Lei n.º 196/92 de 12/09/1992. Altera o Decreto-Lei n.º 24/92, de 25 de Fevereiro (regime dos contratos públicos de fornecimiento), Diário da República I Série
A n.º 211 de 12/09/1992 Página 4330
03. Decreto-Lei n.º 55/95 de 29/03/1995. Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 92/50/CEE, do Conselho, de 18 de Junho de 1992, e 93/36/CEE, do Conselho, de 14 de Junho de 1993, e estabelece o regime de realiza˜ão de despesas públicas
com empreitadas de obras públicas e adquisi˜ão de servi˜os e bens, bem como o da
contrata˜ão pública relativa a presta˜ão de servi˜os, loca˜ão e aquisi˜ão de bens móveis, Diário da República I Série A n.º 75 de 29/03/1995 Página 1715
04. Decreto-lei n.º 128/98 de 13/05/1998. Altera a redac˜ão de alguns preceitos do decreto-Lei n.º 55/95, de 29 de Mar˜o, que estabelece o regime jurídico da realiza˜ão de despesas públicas, presta˜ão de servi˜os e aquisi˜ão de bens e da contrata˜ão pública relativa a presta˜ão de servi˜os, loca˜ão e aquisi˜ão de bens móveis, Diário da República I Série A n.º 110 de 13/05/1998 Página 2222
Finlandia
01. Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista tavarahankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta/Förordning om ändring av förordning om
sˆdan upphandling av varor som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samˆrbetsomradet (568/94) 28/06/1994
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02. Landskapslag angˆende tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (43/94) 11/05/1994
03. Landskapsförordning om offentlig upphandling (64/94) 23/08/1994
04. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä/Handels- och industriministeriets beslut om förfarandena i frˆga om meddelanden om offentlig upphandling (909/94) 14/10/1994
05. Landskapslag om ändring av landskapslagen angˆende tillämpning i landskapet
Åland av lagen om offentlig upphandling (57/96) 16/08/1996
06. Landskapsförordning om offentlig upphandling (23/96) 27/02/1996
07. Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista/Förordning om sˆdan upphandling av varor, tjänster och byggnadsentreprenader
som överstiger tröskelvärdet (380/98) 29/05/1998
08. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om
offentlig upphandling (1247/98) 19/12/1997
09. Landskapsförordning om offentlig upphandling (101/98) 08/10/1998, Ålands författningssamling
Szwecja
01. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1995:704
02. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1994:614
03. Lag om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1528
04. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1996:433
05. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1997:1068
06. Förordning om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:59
07. Förordning om annonser vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS)
1998:77
08. Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:78
Zjednoczone Królestwo
01. The Public Supply Contracts Regulations 1995, Statutory Instruments number 201 of
1995
02. The Public Supply Contracts Regulations 1996, Legal Notice No. 7 of 1996, Gibraltar Gazette No. 2,892 of 11/01/1996
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DYREKTYWA RADY 93/37/EEC z 14 czerwca 1993 r.
o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych
na roboty budowlane1

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
[Preambu∏a]
Na podstawie Traktatu Ustanawiajàcego Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà, w szczególnoÊci art. 57 ust. 2, art. 66 oraz 100a,
Bioràc pod uwag´ propozycj´ Komisji,
We wspó∏pracy z Parlamentem Europejskim,
Bioràc pod uwag´ opini´ Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego,
[1] Zwa˝ywszy, i˝ Dyrektywa Rady 71/305/EEC z 26 lipca 1971 r. o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane by∏a wielokrotnie
w istotnych miejscach nowelizowana; Zwa˝ywszy, i˝ dla jasnoÊci i przejrzystoÊci
wskazane jest przedstawienie jej w formie tekstu jednolitego;
[2] Zwa˝ywszy, i˝ jednoczesne urzeczywistnienie swobody zak∏adania przedsi´biorstw
i Êwiadczenia us∏ug w dziedzinie zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, udzielanych w Paƒstwach Cz∏onkowskich w imieniu paƒstwa, jednostek samorzàdowych
lub innych instytucji prawa publicznego, poza zniesieniem ograniczeƒ, wymaga tak˝e koordynacji krajowych procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane;
[3] Zwa˝ywszy, i˝ koordynacja ta powinna uwzgl´dniaç w mo˝liwie najwi´kszym zakresie procedury i praktyki administracyjne, obowiàzujàce w poszczególnych Paƒstwach
Cz∏onkowskich;
[4] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie dotyczy zamówieƒ publicznych na roboty budowlane w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji
obj´tych Dyrektywà 90/531/EEC;
[5] Zwa˝ywszy, i˝ z uwagi na rosnàce znaczenie i szczególny charakter koncesji w dziedzinie robót budowlanych, w∏aÊciwe jest w∏àczenie do niniejszej dyrektywy procedur
dotyczàcych ich og∏oszeƒ;
[6] Zwa˝ywszy, i˝ zamówienia na roboty budowlane o wartoÊci mniejszej ni˝ 5.000.000
ECU mogà byç wy∏àczone z konkurencji przewidzianej w niniejszej dyrektywie i dlatego nie powinny byç obj´te dzia∏aniami koordynujàcymi;
[7] Zwa˝ywszy, i˝ nale˝y uwzgl´dniç wyjàtkowe przypadki, w których nie trzeba stosowaç Êrodków koordynacji procedur; przypadki te nale˝y jednak wyraênie ograniczyç;
[8] Zwa˝ywszy, i˝ procedura negocjacyjna winna stanowiç wyjàtek, a zatem mo˝e byç
stosowana tylko w pewnych, dok∏adnie okreÊlonych wypadkach;
[9] Zwa˝ywszy, i˝ muszà byç przyj´te wspólne przepisy dotyczàce specyfikacji technicznych, uwzgl´dniajàce wspólnotowà polityk´ w zakresie standardyzacji i norm;
1

Official Journal L 199/54 z 9 sierpnia 1993 r.
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[10] Zwa˝ywszy, i˝ w celu umo˝liwienia rzeczywistej konkurencji w dziedzinie zamówieƒ
publicznych, konieczna jest publikacja og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych przez
zamawiajàcych z Paƒstw Cz∏onkowskich w ca∏ej Wspólnocie; Zwa˝ywszy, i˝ dane zawarte w tych og∏oszeniach winny umo˝liwiaç przedsi´biorstwom dzia∏ajàcym na terytorium Wspólnoty ocen´, czy sà zainteresowane przewidzianymi zamówieniami,
oraz wystarczajàco informowaç je o planowanych robotach budowlanych oraz
o zwiàzanych z nimi warunkach; zwa˝ywszy, i˝ w ramach procedur ograniczonych
og∏oszenie ma w szczególnoÊci umo˝liwiç przedsi´biorcom z Paƒstw Cz∏onkowskich
wyra˝anie zainteresowania zamówieniami, poprzez ubieganie si´ u zamawiajàcych
o zaproszenia do sk∏adania ofert, zgodnie ze stawianymi warunkami;
[11] Zwa˝ywszy, i˝ dodatkowe informacje o zamówieniach powinny byç zawarte w dokumentacji ka˝dego zamówienia lub w równowa˝nym dokumencie w formie przyj´tej
zwyczajowo w Paƒstwach Cz∏onkowskich;
[12] Zwa˝ywszy, i˝ konieczne jest przyj´cie wspólnych przepisów, dotyczàcych uczestnictwa w post´powaniu o zamówienia publiczne na roboty budowlane, obejmujàcych
zarówno kryteria kwalifikacji, jak i kryteria udzielania zamówienia;
[13] Zwa˝ywszy, i˝ potrzebne jest dostosowanie pewnych przepisów niniejszej dyrektywy,
zwiàzanych z wymogami technicznymi, dotyczàcych og∏oszeƒ i sprawozdaƒ statystycznych, do zmieniajàcych si´ potrzeb technicznych; zwa˝ywszy, i˝ za∏àcznik II do
niniejszej dyrektywy odnosi si´ do Ogólnej Przemys∏owej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej we Wspólnotach Europejskich (NACE); Zwa˝ywszy, i˝ Wspólnota
mo˝e w razie potrzeby skorygowaç swoje wspólne nazewnictwo lub zastàpiç je nowym oraz zwa˝ywszy, i˝ dlatego konieczne jest uwzgl´dnienie mo˝liwoÊci dostosowania odes∏aƒ do NACE w za∏àczniku II;
[14] Zwa˝ywszy, i˝ niniejsza dyrektywa nie powinna naruszaç zobowiàzaƒ Paƒstw Cz∏onkowskich, dotyczàcych terminów wdro˝enia oraz stosowania, wskazanych w za∏àczniku VII;

PRZYJ¢¸A NAST¢PUJÑCÑ DYREKTYW¢:

DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 1
[Definicje]
W rozumieniu niniejszej dyrektywy:
(a) „zamówieniami publicznymi na wykonanie robót budowlanych” sà umowy o charakterze
majàtkowym, zawierane w formie pisemnej pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym,
zdefiniowanym poni˝ej w punkcie b), których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno wykonanie, jak i zaprojektowanie robót, zwiàzanych z jednà z prac wy-
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mienionych w za∏àczniku II, lub obiektu budowlanego, zdefiniowanego poni˝ej
w punkcie c), albo wykonanie obiektu budowlanego, odpowiadajàcego wymogom
okreÊlonym przez zamawiajàcego;
(b) „zamawiajàcym” jest organ paƒstwowy, samorzàdowy, instytucja prawa publicznego
lub stowarzyszenie z∏o˝one z jednego lub wi´kszej liczby takich organów lub instytucji prawa publicznego.
„Instytucjà prawa publicznego” jest ka˝dy podmiot:
– ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie
majàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego,
– posiadajàcy osobowoÊç prawnà oraz
– finansowany, w przewa˝ajàcej cz´Êci, przez organy paƒstwowe, organy samorzàdowe lub
inne instytucje prawa publicznego, albo taki, którego zarzàd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, lub ponad po∏ow´ sk∏adu organu kierownicznego, zarzàdzàjàcego
lub nadzorczego stanowià osoby mianowane przez organy paƒstwowe, samorzàdowe
lub inne instytucje prawa publicznego.
Listy instytucji prawa publicznego i kategorii instytucji spe∏niajàcych kryteria okreÊlone
w zdaniu drugim zawiera za∏àcznik I. Listy sà na tyle wyczerpujàce, na ile to mo˝liwe
i mogà byç zmienione w trybie przewidzianym w artykule 35. W tym celu Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà regularnie informowaç Komisj´ o zmianach na swoich listach.
(c) „obiektem budowlanym” jest wynik ca∏oÊci robót budowlanych lub in˝ynieryjnych, który mo˝e samoistnie spe∏niaç funkcj´ gospodarczà lub technicznà;
(d) „koncesjà na roboty budowlane” jest umowa, ró˝niàca si´ od tych, o których mowa
w pkt. a) jedynie tym, ˝e wynagrodzeniem za roboty, które majà byç wykonane, jest
albo wy∏àcznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz
z p∏atnoÊcià;
(e) „procedurami otwartymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których
oferty mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy;
(f) „procedurami ograniczonymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których
oferty mogà sk∏adaç tylko wykonawcy zaproszeni przez zamawiajàcego;
„procedurami negocjacyjnymi” sà procedury poszczególnych paƒstw, w ramach których
zamawiajàcy zwraca si´ wed∏ug swojego wyboru do wykonawców i negocjuje warunki
umowy z jednym lub kilkoma spoÊród nich,
(h) „oferentem” jest wykonawca, który sk∏ada ofert´, a „kandydatem” – ubiegajàcy si´
o zaproszenie do udzia∏u w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej.
Art. 2
[Ogólne zasady post´powania]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà podjàç niezb´dne Êrodki, by zamawiajàcy stosowali lub zapewnili stosowanie niniejszej dyrektywy w wypadkach, w których subwencjonujà oni bezpoÊrednio ponad 50% wartoÊci zamówienia na roboty budowlane,
udzielanego przez podmiot inny ni˝ oni sami.
2. Ust. 1 dotyczy wy∏àcznie zamówieƒ obj´tych klasà 50, grupa 502 Ogólnej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej we Wspólnotach Europejskich (NACE), a tak˝e umów
zwiàzanych z budowà szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, szkó∏ i uniwersytetów oraz budynków administracji.
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Art. 3
[Zamówienia zwiàzane z koncesjà]
1. Je˝eli zamawiajàcy udziela zamówienia na roboty budowlane, zwiàzane z koncesjà,
przepisy dotyczàce og∏oszeƒ, zawarte w art. 11 ust. 3, 6, 7 i 9 – 13 oraz w art. 15 znajdujà zastosowanie, gdy wartoÊç zamówienia jest nie mniejsza ni˝ 5.000.000 ECU.
2. Zamawiajàcy mo˝e:
– wymagaç, aby koncesjonariusz zawar∏ z osobami trzecimi umowy podwykonawcze,
o wartoÊci stanowiàcej co najmniej 30 % ca∏kowitej wartoÊci robót b´dàcych przedmiotem koncesji na roboty budowlane, stwarzajàc jednoczeÊnie kandydatom mo˝liwoÊç zwi´kszenia tego udzia∏u procentowego. Minimalny udzia∏ procentowy powinien byç okreÊlony w umowie koncesyjnej na roboty budowlane,
– albo wezwaç potencjalnych koncesjonariuszy, aby sami wskazali w swych ofertach,
czy zamierzajà zleciç osobom trzecim cz´Êç robót, na które ma zostaç zawarta umowa koncesyjna na roboty budowlane i jaka ma byç wartoÊç tego zlecenia.
3. Je˝eli sam koncesjonariusz jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 1 pkt. b), jest on zobowiàzany stosowaç przepisy niniejszej dyrektywy w przypadku robót budowlanych,
które majà byç wykonane przez osoby trzecie.
4. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà podjàç niezb´dne dzia∏ania, by koncesjonariusz, który sam nie jest zamawiajàcym, stosowa∏ do zamówieƒ udzielanych osobom
trzecim przepisy dotyczàce og∏oszeƒ zawarte w art. 11 ust. 4, 6, 7 i 9 – 13 oraz w art.
16, gdy wartoÊç zamówienia jest nie mniejsza ni˝ 5.000.000 ECU. Og∏oszenie nie jest
jednak˝e wymagane w odniesieniu do zamówieƒ na roboty budowlane, które spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 7 ust. 3.
Przedsi´biorstwa, które utworzy∏y grup´ w celu uzyskania koncesji lub przedsi´biorstwa
z nimi powiàzane, nie sà uwa˝ane za osoby trzecie.
„Przedsi´biorstwem powiàzanym” jest: przedsi´biorstwo, na które koncesjonariusz mo˝e
wywieraç bezpoÊrednio lub poÊrednio dominujàcy wp∏yw, albo przedsi´biorstwo które
mo˝e wywieraç dominujàcy wp∏yw na koncesjonariusza, albo przedsi´biorstwo które
podlega wspólnie z koncesjonariuszem dominujàcemu wp∏ywowi innego przedsi´biorstwa, z tytu∏u w∏asnoÊci, udzia∏u finansowego, statutu lub regu∏, jakim podlega dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw. Domniemywa si´ istnienie dominujàcego wp∏ywu, je˝eli przedsi´biorstwo, bezpoÊrednio lub poÊrednio:
– posiada wi´kszoÊç subskrybowanego kapita∏u innego przedsi´biorstwa lub
– posiada pakiet wi´kszoÊciowy akcji innego przedsi´biorstwa lub
– mo˝e powo∏aç wi´cej ni˝ po∏ow´ cz∏onków organu kierowniczego, zarzàdzajàcego lub
nadzorczego innego przedsi´biorstwa.
Wyczerpujàcy spis takich przedsi´biorstw powinien byç za∏àczony do wniosku o przyznanie koncesji. Spis ten jest uaktualniany po zaistnieniu wszelkich zmian w stosunkach mi´dzy przedsi´biorstwami.
Art. 4
[Wy∏àczenia]
Dyrektywy nie stosuje si´ do:
a) udzielania zamówieƒ w dziedzinach wymienionych w art. 2, 7, 8 i 9 Dyrektywy
90/531/EEC oraz zamówieƒ spe∏niajàcych warunki okreÊlone w art. 6 ust. 2 tej˝e dyrektywy;
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b) zamówieƒ na roboty budowlane, które zgodnie z ustawami, aktami normatywnymi
ni˝szego rz´du lub aktami administracyjnymi danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego zosta∏y okreÊlone jako tajne, lub których realizacja w Êwietle tych przepisów wymaga szczególnych Êrodków bezpieczeƒstwa, albo gdy wymaga tego ochrona istotnych interesów
bezpieczeƒstwa Paƒstwa Cz∏onkowskiego.
Art. 5
[Wy∏àczenia na podstawie zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych]
Dyrektywy nie stosuje si´ do zamówieƒ publicznych, które podlegajà innym regu∏om proceduralnym, i sà udzielane:
a) na podstawie umowy mi´dzynarodowej, zawartej zgodnie z Traktatem, pomi´dzy Paƒstwem Cz∏onkowskim a jednym lub wieloma paƒstwami trzecimi, dotyczàcej robót budowlanych, majàcych na celu wspólnà realizacj´ lub u˝ytkowanie projektów przez
paƒstwa-sygnatariuszy; Umowy te nale˝y podaç do wiadomoÊci Komisji, która mo˝e
skonsultowaç si´ z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych, powo∏anym
Decyzjà Rady 71/306/EEC;
b) przedsi´biorstwom pochodzàcym z Paƒstw Cz∏onkowskich lub z paƒstw trzecich, na
podstawie umowy mi´dzynarodowej zwiàzanej ze stacjonowaniem wojsk;
c) na podstawie szczególnej procedury organizacji mi´dzynarodowej .
Art. 6 2
[Progi; obliczanie wartoÊci zamówienia; agregowanie]
1. Dyrektyw´ stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, których szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝ 5.000.000
ECU;
2. a) WartoÊç progowa, o której mowa powy˝ej w ust. 1, wyra˝ona w walutach krajowych,
powinna podlegaç weryfikacji, co do zasady, co dwa lata, poczàwszy od 1 stycznia 1992
r. Ustalenie tej wartoÊci nast´puje w oparciu o Êrednie dzienne kursy odpowiednich walut w ECU, wg Êredniego kursu dnia danej waluty, w okresie 24 miesi´cy koƒczàcych
si´ ostatniego dnia sierpnia, poprzedzajàcego dzieƒ 1 stycznia, b´dàcy datà kolejnej
weryfikacji. Kursy te powinny byç publikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot
Europejskich na poczàtku listopada.
b) Metoda obliczania okreÊlona w pkt. a) podlega na wniosek Komisji weryfikacji
przez Komitet Doradczy ds. Zamówieƒ Publicznych, po dwóch latach od jej pierwszego zastosowania.
3. Je˝eli obiekt budowlany podzielony jest na kilka cz´Êci, z których ka˝da stanowi przedmiot odr´bnego zamówienia, wartoÊç ka˝dej tych cz´Êci powinna byç uwzgl´dniana
przy obliczaniu wartoÊci, o której mowa w ust. 1. Je˝eli ∏àczna wartoÊç cz´Êci jest nie
mniejsza ni˝ wartoÊç okreÊlona w ust. 1, ust´p ten stosuje si´ do wszystkich cz´Êci. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania tego ust´pu w odniesieniu do tych cz´Êci, których szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug, jest mniejsza ni˝ 1.000.000
ECU, pod warunkiem, ˝e ∏àczna wartoÊç szacunkowa tych cz´Êci nie przekracza 20%
∏àcznej wartoÊci wszystkich cz´Êci.
2

W art. 6 ust.1 i 2 zosta∏y zmienione przez art. 3 ust. 1A Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC; po
art. 6 ust. 5 dodany zosta∏ ust. 6 przez art. 3 ust. 1B Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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4. Obiekt budowlany lub zamówienie nie mo˝e byç dzielone z zamiarem unikni´cia stosowania niniejszej dyrektywy.
5. Przy obliczaniu wartoÊci wskazanych w ust. 1 oraz w art. 7, nale˝y uwzgl´dniç poza
wartoÊcià zamówienia publicznego na roboty budowlane tak˝e szacunkowà wartoÊç
dostaw, Êwiadczonych przedsi´biorcy przez zamawiajàcego, potrzebnych do wykonania robót.
Art. 7
[Procedury; przes∏anki]
1. Przy udzielaniu zamówieƒ publicznych na roboty budowlane zamawiajàcy zobowiàzani sà stosowaç procedury, o których mowa w art. 1 ust. e), f) oraz g), w formie dostosowanej do niniejszej dyrektywy.
2. Zamawiajàcy mogà udzielaç zamówienia na roboty budowlane w procedurze negocjacyjnej, z uprzednim opublikowaniem og∏oszenia o zamówieniu publicznym oraz dokonaniu wyboru kandydatów zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji, w nast´pujàcych przypadkach:
a) 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, zgodnych z przepisami zawartymi w Dziale IV, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y w sposób istotny zmienione. Zamawiajàcy nie sà zobowiàzani
w takich wypadkach do publikowania og∏oszenia o zamówieniu publicznym, je˝eli
procedura negocjacyjna obejmuje wszystkich wykonawców, którzy spe∏niajà kryteria
wskazane w art. 24 – 29, i z∏o˝yli w toku uprzedniej procedury otwartej lub ograniczonej oferty zgodne z formalnymi wymogami procedury przetargowej;
b) 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;
c) w wyjàtkowych przypadkach, gdy charakter robót budowlanych lub zwiàzane z nimi ryzyko nie pozwalajà na dokonanie wczeÊniejszej ogólnej wyceny.
3. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia na roboty budowlane w procedurze negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji og∏oszenia, w nast´pujàcych przypadkach:
a) je˝eli w toku procedury otwartej lub ograniczonej oferty nie wp∏yn´∏y lub wp∏yn´∏y
jedynie oferty nieprawid∏owe, o ile poczàtkowe warunki zamówienia nie zosta∏y
w istotny sposób zmienione. Na wniosek Komisji nale˝y przekazaç jej sprawozdanie;
b) je˝eli z przyczyn technicznych, artystycznych lub z przyczyn zwiàzanych z ochronà
praw wy∏àcznych roboty budowlane mogà byç wykonane tylko przez okreÊlonego
wykonawc´;
c) je˝eli w sytuacji niezb´dnej koniecznoÊci, ze wzgl´du na wyjàtkowo pilny charakter
sprawy zwiàzany z wydarzeniami, których zamawiajàcy nie mogli przewidzieç, nie
mogà byç przestrzegane terminy, przewidziane dla procedur otwartej, ograniczonej
lub negocjacyjnej, o której mowa w ust. 2. OkolicznoÊci, na które mo˝na si´ powo∏ywaç dla uzasadnienia pilnego charakteru sprawy nie mogà byç w ˝adnym przypadku wywo∏ane przez zamawiajàcego;
d) w przypadku dodatkowych robót budowlanych, nie w∏àczonych do rozwa˝anego poczàtkowo projektu, ani nie obj´tych udzielonym uprzednio zamówieniem, których
wykonanie, z powodu nieprzewidzianych okolicznoÊci, sta∏o si´ jednak konieczne dla
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wykonania robót budowlanych obj´tych tà umowà, o ile zamówienie zostanie udzielone przedsi´biorcy, który je wykonuje, oraz:
– je˝eli robót tych nie mo˝na oddzieliç od g∏ównego zamówienia z przyczyn technicznych
lub gospodarczych bez powa˝nych trudnoÊci dla zamawiajàcego, lub
– je˝eli dodatkowe roboty budowlane mo˝na by wprawdzie oddzieliç od wykonania g∏ównego zamówienia, jednak˝e sà one niezb´dnie konieczne dla jego wykonania;
¸àczna wartoÊç zamówieƒ na dodatkowe roboty budowlane nie mo˝e przekraczaç 50 %
wartoÊci zamówienia g∏ównego;
e) w przypadku nowych robót budowlanych, polegajàcych na powtórzeniu podobnych
prac powierzonych wykonawcy, któremu ten sam zamawiajàcy udzieli∏ uprzednio
zamówienia – o ile roboty te odpowiadajà podstawowemu projektowi – przedmiotowi pierwszego zamówienia, udzielonego zgodnie z procedurami, o których mowa
w ust. 4.
Mo˝liwoÊç zastosowania tej procedury winna byç wskazana ju˝ w chwili og∏aszania przetargu na pierwszy projekt budowlany; zamawiajàcy zobowiàzany jest uwzgl´dniç ca∏kowità wartoÊç zamówienia na póêniejsze roboty budowlane, stosujàc przepisy art. 6. Procedura ta mo˝e byç stosowana wy∏àcznie w okresie trzech lat od chwili udzielenia pierwotnego zamówienia.
4. We wszystkich innych przypadkach zamawiajàcy zobowiàzany jest udzieliç zamówienia
na roboty budowlane w procedurze otwartej lub ograniczonej.
Art. 8 3
[Informacje dla kandydatów i oferentów; sprawozdanie]
1. Zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç ka˝dego z niedopuszczonych kandydatów
lub oferentów, który wystàpi z takim wnioskiem, o przyczynach odrzucenia jego wniosku lub oferty, w terminie pi´tnastu dni od daty otrzymania wniosku, a w wypadku
oferty – podaç nazw´ oferenta, którego ofert´ wybrano.
2. Zamawiajàcy jest zobowiàzany powiadomiç kandydatów lub oferentów, którzy si´ o to
zwrócà, o przyczynach podj´cia decyzji o nieudzieleniu zamówienia, w przypadku gdy
uprzednio og∏oszono zaproszenie do sk∏adania ofert lub o ponownym wszcz´ciu procedury. O podj´tych decyzjach zamawiajàcy zobowiàzany jest powiadomiç równie˝
Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
3. Zamawiajàcy, w przypadku ka˝dego udzielonego zamówienia, zobowiàzany jest sporzàdziç pisemne sprawozdanie, zawierajàce co najmniej nast´pujàce elementy:
– nazw´ i adres zamawiajàcego, przedmiot i wartoÊç zamówienia,
– nazwy dopuszczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wyboru,
– nazwy wykluczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wykluczenia,
– nazw´ oferenta, którego ofert´ wybrano, oraz uzasadnienie wyboru jego oferty, a tak˝e, jeÊli to wiadome, wskazanie tej cz´Êci zamówienia, w zakresie której wybrany oferent mo˝e zamierzaç zawrzeç umow´ podwykonawczà z osobà trzecià,
– w wypadku procedur negocjacyjnych, okolicznoÊci przewidziane w art. 7, uzasadniajàce zastosowanie tych procedur.
Sprawozdanie albo jego g∏ówne elementy powinny byç przedstawione Komisji na jej wniosek.
3

W art. 8 ust.1 i 2 zosta∏y zmienione przez art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Art. 9
[Procedury zwiàzane z programami publicznego budownictwa mieszkaniowego]
W przypadku zamówieƒ zwiàzanych z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych
w ramach programu publicznego budownictwa mieszkaniowego, je˝eli rozmiary i stopieƒ
z∏o˝onoÊci, a tak˝e przewidywany czas wykonania od samego poczàtku wymagajà planowania, opartego na Êcis∏ej wspó∏pracy w ramach zespo∏u, z∏o˝onego z przedstawicieli zamawiajàcych, rzeczoznawcy i wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie prac
– mo˝na zastosowaç procedur´ specjalnà w celu wybrania wykonawcy najbardziej odpowiedniego do pracy w takim zespole.
W szczególnoÊci, zamawiajàcy winien w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym na roboty
budowlane przedstawiç mo˝liwie najbardziej dok∏adny opis prac, które majà byç wykonane, aby umo˝liwiç zainteresowanym wykonawcom uzyskanie trafnego obrazu projektu.
Ponadto, zgodnie z art. 24 – 29, zamawiajàcy zobowiàzany jest przedstawiç w og∏oszeniu
warunki osobiste, techniczne i finansowe, które winni spe∏niaç kandydaci.
W przypadku przyj´cia takiej procedury zamawiajàcy winien stosowaç wspólne regu∏y
dotyczàce og∏oszeƒ, zwiàzane z procedurà ograniczonà oraz z kryteriami kwalifikacji.

DZIA¸ II
Przepisy wspólne dotyczàce specyfikacji technicznych
Art. 10
[Specyfikacje techniczne]
1. Specyfikacje techniczne, o których mowa w za∏àczniku III, powinny byç umieszczone
w dokumentach ogólnych lub w dokumentacji dotyczàcej ka˝dego zamówienia.
2. Bez naruszania wià˝àcych prawnie przepisów krajowych, o ile sà one zgodne z prawem
wspólnotowym, specyfikacje techniczne powinny byç okreÊlane przez zamawiajàcego
poprzez wskazanie norm krajowych, wdra˝ajàcych normy europejskie, europejskie zezwolenia techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne.
3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od stosowania ust. 2, jeÊli:
(a) normy, europejskie zezwolenia techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne nie
zawierajà przepisów o ustalaniu zgodnoÊci lub je˝eli nie istnieje techniczna mo˝liwoÊç stwierdzenia w zadowalajàcy sposób zgodnoÊci produktu z tymi normami,
europejskimi zezwoleniami technicznymi lub wspólnymi specyfikacjami technicznymi;
(b) zastosowanie tych norm, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych zobowiàzywa∏oby zamawiajàcego do wykorzystywania produktów lub materia∏ów niekompatybilnych z obecnie u˝ywanym sprz´tem, pociàga∏oby za sobà nieproporcjonalnie du˝e koszty lub nieproporcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne, jednak tylko w ramach wyraênie okreÊlonej i opisanej strategii,
przewidujàcej w okreÊlonym czasie przestawienie si´ na stosowanie norm europejskich, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych;
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(c) dany projekt jest rzeczywiÊcie innowacyjny i zastosowanie obowiàzujàcych obecnie
europejskich norm, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych nie by∏oby w∏aÊciwe.
4. Zamawiajàcy, stosujàc ust. 3 zobowiàzany jest podaç, gdy jest to mo˝liwe, przyczyny takiego post´powania w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich lub w dokumentacji zamówienia, oraz w ka˝dym przypadku
zobowiàzany jest odnotowaç te przyczyny w swych wewn´trznych dokumentach, przy
czym informacje te zobowiàzany jest dostarczyç Paƒstwom Cz∏onkowskim oraz Komisji na ich wniosek.
5. W razie braku norm europejskich, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych
specyfikacji technicznych, specyfikacje techniczne:
(a) okreÊla si´ przez wskazanie specyfikacji krajowych, uznanych za zgodne z istotnymi wymogami dyrektyw wspólnotowych w sprawie harmonizacji technicznej i wed∏ug procedur ustanowionych w tych dyrektywach, a w szczególnoÊci wed∏ug procedur ustanowionych w Dyrektywie Rady 89/106/EEC z 21 grudnia 1988 r. o zbli˝aniu ustaw, aktów normatywnych ni˝szego rz´du i przepisów administracyjnych
Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych produktów budowlanych;
(b) mogà byç okreÊlane przez wskazanie krajowych specyfikacji technicznych, dotyczàcych projektowania, kalkulacji oraz wykonywania robót budowlanych i stosowania
materia∏ów;
(c) mogà byç okreÊlane poprzez wskazanie innych dokumentów.
W takim przypadku wskazuje si´, w kolejnoÊci wynikajàcej z rangi poszczególnych norm,
na:
III. normy krajowe, wdra˝ajàce normy mi´dzynarodowe w kraju zamawiajàcego;
III. inne krajowe normy i krajowe zezwolenia techniczne kraju zamawiajàcego;
III. wszelkie inne normy.
6. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zakazaç wprowadzania do dokumentacji, dotyczàcej zamówienia publicznego na konkretne roboty budowlane, takich specyfikacji
technicznych, które, odnoszàc si´ do produktów okreÊlonej produkcji, pochodzenia
lub produkowanych w okreÊlony sposób, skutkujà uprzywilejowaniem lub eliminacjà
pewnych wykonawców – chyba, ˝e jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia.
W szczególnoÊci zabronione jest: wskazywanie znaków towarowych, patentów, typów,
jak równie˝ okreÊlonego pochodzenia lub okreÊlonej produkcji. Takie wskazanie z towarzyszeniem s∏ów „lub równowa˝ne” jest jednak dopuszczalne, w przypadkach gdy
zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych i powszechnie zrozumia∏ych okreÊleƒ.
DZIA¸ III
Przepisy wspólne dotyczàce og∏oszeƒ
Art. 11
[Og∏oszenia o zamówieniach]
1. Zamawiajàcy zobowiàzani sà podaç do wiadomoÊci w og∏oszeniu o planowanych zamówieniach zasadnicze cechy zamówieƒ na roboty budowlane, których zamierzajà
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udzieliç, je˝eli ich wartoÊç jest nie mniejsza ni˝ wartoÊç progowa okreÊlona w art. 6
ust. 1.
2. Zamawiajàcy, którzy zamierzajà udzieliç zamówienia na roboty budowlane w procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust.
2, zobowiàzani sà poinformowaç o swym zamiarze w og∏oszeniu.
3. Zamawiajàcy, którzy zamierzajà udzieliç zamówienia na roboty budowlane zwiàzanego z koncesjà, zobowiàzani sà poinformowaç o swym zamiarze w og∏oszeniu.
4. Koncesjonariusze robót budowlanych, którzy sami nie sà zamawiajàcymi, a zamierzajà udzieliç zamówienia na roboty budowlane osobie trzeciej w rozumieniu art. 3 ust. 4,
zobowiàzani sà poinformowaç o swym zamiarze w og∏oszeniu.
5. Zamawiajàcy, którzy udzielili zamówienia, zobowiàzani sà poinformowaç o wyniku post´powania w og∏oszeniu.
Niektóre informacje o udzieleniu zamówienia nie muszà w pewnych przypadkach byç
opublikowane, jeÊli ich ujawnienie utrudni∏oby stosowanie prawa, by∏oby sprzeczne
z interesem publicznym, naruszy∏oby uprawnione interesy gospodarcze poszczególnych przedsi´biorstw publicznych lub prywatnych albo mog∏oby przeszkodziç uczciwej
konkurencji mi´dzy wykonawcami.
6. Og∏oszenia, o których mowa w ust. 1 – 5, nale˝y sporzàdzaç zgodnie ze wzorami zawartymi w za∏àcznikach IV, V i VI, podajàc informacje w nich przewidziane.
Zamawiajàcy nie mogà ˝àdaç informacji innych ni˝ te, o których mowa w art. 26 oraz 27,
dotyczàce sytuacji ekonomicznej i mo˝liwoÊci technicznych wykonawców, które sà wymagane dla ich kwalifikacji (za∏àcznik IV cz´Êç B pkt 11, za∏àcznik IV cz´Êç C pkt 10
oraz za∏àcznik IV cz´Êç D pkt 9).
7. Zamawiajàcy zobowiàzani sà przes∏aç og∏oszenia, o których mowa w ust. 1 – 5, tak
szybko jak to mo˝liwe i w najbardziej odpowiedni sposób, do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich. W przypadku procedury przyspieszonej, o której
mowa w art. 14, tekst og∏oszenia przesy∏a si´ teleksem, telegraficznie lub telefaksem.
Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno byç wys∏ane niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji zatwierdzajàcej plany zamówieƒ na roboty budowlane, których zamawiajàcy zamierza udzieliç.
Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 5, wysy∏a si´ nie póêniej, ni˝ w ciàgu czterdziestu
oÊmiu dni od daty udzielenia danego zamówienia.
8. Og∏oszenia, o których mowa w ust. 1 i 5 publikuje si´ w ca∏oÊci w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED, w urz´dowych j´zykach
Wspólnot, przy czym autentyczny jest jedynie tekst w j´zyku orygina∏u.
9. Og∏oszenia wymienione w ust. 2, 3 oraz 4 publikuje si´ w ca∏oÊci w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED, w j´zykach w jakich zosta∏y sporzàdzone. Streszczenie wa˝niejszych elementów wszystkich og∏oszeƒ publikuje si´ w pozosta∏ych j´zykach urz´dowych Wspólnoty, przy czym autentyczny jest
jedynie tekst w j´zyku orygina∏u.
10. Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich publikuje og∏oszenia w terminie dwunastu dni od daty ich wys∏ania. W przypadku procedury przyspieszonej, przewidzianej w art. 14, termin ten ulega skróceniu do pi´ciu dni.
11. Og∏oszenie nie mo˝e zostaç opublikowane w dziennikach urz´dowych lub w prasie
kraju zamawiajàcego przed datà wys∏ania jego tekstu do Urz´du Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich; przy okazji publikacji nale˝y podaç t´ dat´. Og∏oszenie
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mo˝e zawieraç jedynie informacje opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot
Europejskich.
12. Zamawiajàcy musi byç w stanie udowodniç dat´ wys∏ania.
13. Koszt publikacji og∏oszeƒ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich ponoszà
Wspólnoty. Tekst og∏oszenia nie mo˝e przekraczaç jednej strony Dziennika, tzn. oko∏o 650 s∏ów. W ka˝dym numerze Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich, zawierajàcym jedno albo wi´cej og∏oszeƒ przedstawia si´ wzór lub wzory, wed∏ug których przygotowuje si´ og∏oszenia.
Art. 12 4
[Terminy sk∏adania ofert - procedura otwarta]
1. W procedurach otwartych termin sk∏adania ofert ustalony przez zamawiajàcych nie
mo˝e byç krótszy ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
2. Termin sk∏adania ofert, okreÊlony w ust. 1, mo˝e zostaç skrócony do trzydziestu
szeÊciu dni, jeÊli zamawiajàcy opublikowali w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich og∏oszenie, zgodnie z art. 11 ust. 1, odpowiadajàce wzorowi z za∏àcznika IV,
cz´Êç A.
3. Dokumentacja zamówienia i dokumenty dodatkowe winny zostaç przez zamawiajàcych lub w∏aÊciwe placówki wys∏ane wykonawcom na ich wniosek, w terminie szeÊciu
dni od daty jego otrzymania, je˝eli wniosek taki wp∏ynà∏ w odpowiednim czasie.
4. Za˝àdane w odpowiednim czasie dodatkowe informacje, zwiàzane z dokumentacjà zamówienia powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na szeÊç dni
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
5. Je˝eli dokumentacja zamówienia, dodatkowe dokumenty lub dodatkowe informacje sà
zbyt obszerne, aby mog∏y byç dostarczone lub udzielone w terminach przewidzianych
w ust. 3 lub 4, lub je˝eli oferty mogà zostaç z∏o˝one tylko po wizycie na miejscu lub po
dokonaniu na miejscu wglàdu w dokumentacj´ zamówienia, terminy przewidziane
w ust. 1 i 2 powinny zostaç odpowiednio przed∏u˝one.
Art. 13 5
[Terminy sk∏adania ofert – procedura ograniczona i negocjacyjna]
1. W procedurach ograniczonych oraz procedurach negocjacyjnych, o których mowa
w art. 7 ust. 2, ustalony przez zamawiajàcych termin zg∏aszania wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ trzydzieÊci siedem dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
2. Zamawiajàcy równoczeÊnie zapraszajà w formie pisemnej wybranych kandydatów do
z∏o˝enia ofert. Do zaproszenia do sk∏adania ofert nale˝y do∏àczyç dokumentacj´ zamówienia i dokumenty dodatkowe. Zaproszenie takie winno zawieraç co najmniej:
(a) o ile jest to stosowne, adres instytucji, do której mo˝na zwróciç si´ z wnioskiem
o dokumentacj´ zamówienia i dokumenty dodatkowe, termin zg∏aszania takich
wniosków, wysokoÊç op∏aty jakà trzeba uiÊciç za takie dokumenty oraz warunki jej
uiszczenia;
4
5

Art. 12 ust. 2 zosta∏ zmieniony przez art. 3 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
Art. 13 ust. 4 zosta∏ zmieniony przez art. 3 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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(b) termin sk∏adania ofert, adres, na który muszà byç wys∏ane oraz j´zyk albo j´zyki,
w jakich muszà byç sporzàdzone;
(c) wskazanie na opublikowane og∏oszenie o zamówieniu;
(d) okreÊlenie wszelkich dokumentów, jakie trzeba za∏àczyç w celu zweryfikowania
oÊwiadczeƒ kandydata, zgodnie z art. art. 11 ust. 7, albo w celu uzupe∏nienia informacji przewidzianych w tym artykule, przy czym nie wolno stawiaç ˝adnych innych
wymogów, ni˝ wskazane w art. 26 oraz 27;
(e) kryteria udzielenia zamówienia, je˝eli nie sà zawarte w og∏oszeniu.
3. W procedurach ograniczonych termin sk∏adania ofert ustalony przez zamawiajàcych
wynosi co najmniej czterdzieÊci dni od daty wys∏ania pisemnego zaproszenia do zg∏aszania ofert.
4. Termin sk∏adania ofert, okreÊlony w ust. 3, mo˝e zostaç skrócony do dwudziestu szeÊciu dni, jeÊli zamawiajàcy opublikowali w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich, zgodnie z art. 11 ust. 1, og∏oszenie odpowiadajàce wzorowi z za∏àcznika IV,
cz´Êç A.
5. O dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia mo˝na si´ zwracaç listownie, telegraficznie, teleksem, telefaksem lub telefonicznie. W razie zastosowania jednego z czterech ostatnich Êrodków, wniosek taki powinien zostaç potwierdzony
w piÊmie, wys∏anym przed up∏ywem terminu przewidzianego w ust. 1.
6. Dodatkowe informacje zwiàzane z dokumentacjà zamówienia powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na szeÊç dni przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert, pod warunkiem, ˝e za˝àdano ich w odpowiednim czasie.
7. Je˝eli oferty mogà zostaç z∏o˝one po wizycie na miejscu lub dokonaniu na miejscu
wglàdu w dokumentacj´ zamówienia, terminy przewidziane w ust. 1 i 2 powinny byç
odpowiednio przed∏u˝one.

Art. 14
[Procedura przyspieszona]
1. Je˝eli, ze wzgl´du na pilny charakter sprawy, terminy przewidziane w art. 13 nie mogà
byç zachowane, zamawiajàcy mogà wyznaczyç terminy wed∏ug nast´pujàcych zasad:
a) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u nie mo˝e wynosiç mniej ni˝
pi´tnaÊcie dni od daty wys∏ania og∏oszenia;
b) termin sk∏adania ofert nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ dziesi´ç dni od daty wys∏ania zaproszenia do sk∏adania ofert.
2. Dodatkowe informacje, zwiàzane z dokumentacjà zamówienia, powinny zostaç udzielone przez zamawiajàcych najpóêniej na cztery dni przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert, pod warunkiem, ˝e za˝àdano ich w odpowiednim czasie.
3. Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u, jak równie˝ zaproszenia do sk∏adania ofert, muszà
byç przekazywane najszybszym mo˝liwym sposobem. Je˝eli wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u sà przekazywane telegraficznie, teleksem, telefaksem lub telefonicznie,
nale˝y je potwierdziç pismem wys∏anym przed up∏ywem terminu przewidzianego
w ust. 1.
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Art. 15
[Termin sk∏adania wniosków o koncesj´]
Zamawiajàcy, którzy zamierzajà udzieliç zamówienia na roboty budowlane zwiàzanego
z koncesjà, obowiàzani sà wyznaczyç termin przyjmowania wniosków o koncesj´, który
nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni od daty wys∏ania og∏oszenia.
Art. 16
[Koncesjonariusze]
Koncesjonariusze robót budowlanych, którzy sami nie sà zamawiajàcymi, przy udzielaniu
zamówieƒ obowiàzani sà ustaliç termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
nie krótszy ni˝ trzydzieÊci siedem dni od daty wys∏ania og∏oszenia, a termin sk∏adania
ofert nie krótszy ni˝ czterdzieÊci dni od daty wys∏ania og∏oszenia lub zaproszenia do sk∏adania ofert.
Art. 17
[Dobrowolna publikacja og∏oszeƒ]
Zamawiajàcy mogà publikowaç w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich og∏oszenia o zamówieniach publicznych na roboty budowlane, które nie podlegajà obowiàzkowi publikacji okreÊlonemu w niniejszej dyrektywie.
DZIA¸ IV
Przepisy wspólne dotyczàce uczestnictwa
ROZDZIA¸ 1
Przepisy ogólne
Art. 18 6
[Zasady ogólne]
Udzielenie zamówienia nast´puje na podstawie kryteriów przewidzianych w Rozdziale 3
niniejszego dzia∏u, przy uwzgl´dnieniu art. 19, po sprawdzeniu przez zamawiajàcych odpowiednich kwalifikacji wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24,
zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 26 do 29 (sytuacja ekonomiczna i finansowa
oraz wiedza i mo˝liwoÊci techniczne).
Art. 19
[Warianty]
W przypadku zamówieƒ, które majà byç udzielane na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zamawiajàcy mogà uwzgl´dniç warianty przedstawione przez
oferenta, je˝eli odpowiadajà one minimalnym wymogom zamawiajàcego.
6

Art.18 zosta∏ zmieniony przez art. 3 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Zamawiajàcy zobowiàzani sà okreÊliç w dokumentacji zamówienia minimalne wymogi,
którym muszà odpowiadaç warianty, oraz szczegó∏owo okreÊliç, w jaki sposób mogà byç
one przedstawione. JeÊli warianty nie sà dozwolone, zobowiàzani sà poinformowaç o tym
w og∏oszeniu o zamówieniu.
Zamawiajàcy nie mogà odrzuciç przed∏o˝onego wariantu wy∏àcznie z powodu sporzàdzenia go w oparciu o specyfikacje techniczne, okreÊlone poprzez wskazanie norm krajowych
wdra˝ajàcych normy europejskie, europejskich zezwoleƒ technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych w rozumieniu art. 10 ust. 2, albo poprzez wskazanie na krajowe
specyfikacje techniczne w rozumieniu art. 10 ust. 5) pkt. a) oraz b).
Art. 20
[Podwykonawstwo]
W dokumentacji zamówienia zamawiajàcy mo˝e wezwaç oferentów do wskazania w swej
ofercie tej cz´Êci zamówienia, którego wykonanie zamierza on powierzyç osobom trzecim.
Wskazanie takie nie wp∏ywa na odpowiedzialnoÊç g∏ównego wykonawcy.
Art. 21
[Konsorcja]
Oferty mogà byç sk∏adane przez grupy dostawców. Od takich grup nie mo˝na wymagaç,
by przybra∏y w celu z∏o˝enia oferty okreÊlonà form´ prawnà; mo˝na jednak tego wymagaç od grupy, której udzielono zamówienia.
Art. 22
[Procedura ograniczona i negocjacyjna]
1. W procedurze ograniczonej i negocjacyjnej zamawiajàcy, na podstawie informacji o sytuacji wykonawcy, a tak˝e informacji i formalnoÊci niezb´dnych do oceny czy spe∏nia
on minimalne wymogi ekonomiczne i techniczne, wybierajà spoÊród kandydatów spe∏niajàcych wymogi przewidziane w art. 24 – 29 tych, których zapraszajà do z∏o˝enia
oferty lub do negocjacji.
2. Je˝eli zamawiajàcy udzielajà zamówienia w procedurze ograniczonej, mogà ustaliç zakres, w którym b´dzie si´ mieÊciç liczba zaproszonych przedsi´biorców. W takim przypadku informacj´ o tym zakresie zamieszcza si´ w og∏oszeniu o zamówieniu publicznym. Zakres ustala si´ w zale˝noÊci od rodzaju roboty, jaka ma zostaç wykonana. Powinien obejmowaç nie mniej ni˝ pi´ciu i nie wi´cej ni˝ dwudziestu przedsi´biorców.
W ka˝dym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do sk∏adania ofert powinna byç
wystarczajàca dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji.
3. Je˝eli zamawiajàcy udzielajà zamówienia w procedurze negocjacyjnej, stosujàc art. 7
ust. 2, do negocjacji dopuszcza si´ nie mniej ni˝ trzech kandydatów, pod warunkiem,
i˝ liczba odpowiednich kandydatów jest wystarczajàca.
4. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zagwarantowaç, ˝e zamawiajàcy zaproszà bez
dyskryminacji tych wykonawców z innych Paƒstw Cz∏onkowskich, którzy spe∏niajà
warunki stosowane wobec w∏asnych podmiotów.
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Art. 23
[Ochrona warunków pracy]
1. Zamawiajàcy mogà wskazaç lub zostaç zobowiàzani przez Paƒstwa Cz∏onkowskie do
wskazania w dokumentacji zamówienia instytucji, które udzielà oferentom informacji
o wymogach z zakresu ochrony zatrudnienia i o warunkach pracy, dotyczàcych robót
prowadzonych na miejscu podczas realizacji zamówienia, obowiàzujàcych w Paƒstwie
Cz∏onkowskim, regionie lub miejscowoÊci, w której majà byç wykonywane roboty budowlane.
2. Zamawiajàcy, który udziela informacji wymienionych w ust. 1, zobowiàzany jest za˝àdaç od oferentów lub uczestników post´powania o udzielanie zamówienia z∏o˝enia
oÊwiadczenia, ˝e przygotowujàc swe oferty uwzgl´dnili wymogi dotyczàce ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy obowiàzujàce w miejscu, w którym majà byç wykonywane roboty budowlane. Nie narusza to przepisu art. 30 ust. 4, dotyczàcego badania ofert ra˝àco niskich.
ROZDZIA¸ 2
Kryteria kwalifikacji
Art. 24
[Przes∏anki wykluczenia wykonawców]
Z udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia mo˝na wykluczyç wykonawc´, który:
a) 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;
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;
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 kraju,
w którym ma siedzib´ lub prawa kraju zamawiajàcego,
g) jest winny powa˝nego oszustwa w zakresie dostarczenia lub niedostarczenia informacji, wymaganych zgodnie z przepisami niniejszego rozdzia∏u.
Je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy dowodu, ˝e nie dotyczy go ˝aden z przypadków wymienionych w ust. 1 pkt. a), b), c), e) lub f), zobowiàzany jest przyjàç jako dowód
wystarczajàcy:
– w przypadku pkt. a), b) lub c) – wyciàg z rejestru sàdowego, a w przypadku jego braku
równowa˝ny dokument wskazujàcy, ˝e wymogi te sà spe∏nione, wystawiony przez w∏a-
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Êciwy organ sàdowy lub administracyjny w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego
przybywa dany podmiot,
– w przypadku pkt. e) lub f) – zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ danego Paƒstwa Cz∏onkowskiego.
Je˝eli taki 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 pochodzi dany wykonawca.
Je˝eli taki dokument lub zaÊwiadczenie nie jest wydawane przez dany kraj, 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 wykonawca.
Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà wyznaczyç organy w∏aÊciwe do wydawania dokumentów i zaÊwiadczeƒ oraz niezw∏ocznie poinformowaç o tym inne Paƒstwa Cz∏onkowskie i Komisj´.
Art. 25
[Certyfikaty; rejestry zawodowe]
Ka˝dy wykonawca, który chce wziàç udzia∏ w post´powaniu o udzielenie zamówienia na
roboty budowlane, mo˝e zostaç wezwany do wykazania, ˝e jest wpisany do rejestru zawodowego lub gospodarczego, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez prawo Paƒstwa
Cz∏onkowskiego, w którym dzia∏a:
– w Belgii „Registre du Commerce – Handelsregister”,
– w Danii „Handelsregistret, Aktieselskabsregistret” oraz „Erhvervsregistret”,
– w Niemczech „Handelsregister” oraz „Handwerksrolle”,
– w Grecji rejestr przedsi´biorstw Ministerstwa Ârodowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Robót Publicznych,
– w Hiszpanii „Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Turismo”,
– we Francji „Registre du commerce oraz Répertoir des Métiers”,
– we W∏oszech „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”,
– w Luksemburgu „Registre aux firmes oraz Rôle de la Chambre des métiers“
– w Holandii „Handelsregister”,
– w Portugalii „Commissao de Alvaras de Empresas de Obras Publicas e Particulares
(CAEOPP)”,
– w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii mo˝na zwróciç si´ do wykonawcy o przedstawienie zaÊwiadczenia z Rejestru Spó∏ek lub Rejestru Stowarzyszeƒ, a jeÊli nie ma to zastosowania zaÊwiadczenia, stwierdzajàcego, i˝ dana osoba oÊwiadczy∏a pod przysi´gà, ˝e
uprawia dany zawód w kraju, w którym dzia∏a, w okreÊlonym miejscu i pod okreÊlonà
nazwà handlowà.
Art. 26
[Sytuacja finansowa i ekonomiczna]
1. Dowodem sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy mo˝e byç jeden lub wi´cej
spoÊród nast´pujàcych dokumentów:
a) odpowiednie oÊwiadczenia banku;
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b) bilans firmy lub wyciàgi z bilansów, jeÊli publikowanie bilansu przewiduje prawo
kraju, w którym dzia∏a wykonawca;
c) oÊwiadczenia o ogólnym obrocie firmy oraz obrocie w zakresie robót budowlanych
w trzech poprzednich latach obrachunkowych.
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà okreÊliç w og∏oszeniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert,
który lub które z tych dokumentów wybrali, a tak˝e jakie dokumenty powinny zostaç
przedstawione poza wymienionymi w ust. 1 pkt. a), b) lub c).
3. Je˝eli, z jakiegokolwiek usprawiedliwionego powodu, wykonawca nie mo˝e dostarczyç
dokumentów, których ˝àda zamawiajàcy, mo˝e wykazaç swà sytuacj´ ekonomicznà
i finansowà za pomocà ka˝dego innego dokumentu, który zamawiajàcy uzna za odpowiedni.
Art. 27
[Wiedza i mo˝liwoÊci techniczne]
1. Dowodem mo˝liwoÊci technicznych wykonawcy mogà byç:
a) kwalifikacje w zakresie wykszta∏cenia i zawodu wykonawcy lub personelu kierowniczego firmy, a tak˝e, w szczególnoÊci, osoby lub osób odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych;
b) spis robót budowlanych wykonanych w ciàgu ostatnich pi´ciu lat wraz z zaÊwiadczeniami nale˝ytego wykonania najwa˝niejszych robót. W zaÊwiadczeniach tych podaje si´ wartoÊç, dat´ i miejsce robót, a tak˝e zaznacza, czy roboty zosta∏y wykonywane zgodnie z regu∏ami techniki i prawid∏owo ukoƒczone. W razie koniecznoÊci w∏aÊciwy organ powinien przed∏o˝yç takie zaÊwiadczenie bezpoÊrednio zamawiajàcemu;
c) wykaz narz´dzi, wyposa˝enia technicznego i sprz´tu budowlanego dost´pnego wykonawcy podczas wykonywania robót budowlanych;
d) oÊwiadczenie, z którego wynika roczne Êrednie zatrudnienie u wykonawcy oraz liczba personelu kierowniczego w ciàgu ostatnich trzech lat;
e) wykaz techników lub placówek technicznych, jakimi wykonawca dysponuje wykonujàc zamówienie, niezale˝nie od tego, czy wchodzà one w sk∏ad przedsi´biorstwa wykonawcy, czy te˝ nie.
2. Zamawiajàcy zobowiàzany jest okreÊliç w og∏oszeniu lub w zaproszeniu do sk∏adania
ofert, które z tych dokumentów nale˝y przedstawiç.
Art. 28
[Dokumenty, ich uzupe∏nianie i wyjaÊnianie]
W zakresie okreÊlonym w art. 24 – 27 zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´ do wykonawcy o uzupe∏nienie przed∏o˝onych zaÊwiadczeƒ i dokumentów lub o ich wyjaÊnienie.
Art. 29
[Urz´dowe listy wykonawców]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie, prowadzàce urz´dowe listy wykonawców dopuszczonych do realizacji zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, zobowiàzane sà dostosowaç te listy do przepisów art. 24 ust. a) - d) oraz g) oraz art. 25, 26 i 27.
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2. Wykonawca wpisany na urz´dowà list´, w przypadku ka˝dego zamówienia publicznego mo˝e przed∏o˝yç zamawiajàcemu zaÊwiadczenie o wpisie, wydane przez w∏aÊciwy
organ. W zaÊwiadczeniu nale˝y wymieniç dokumenty, które stanowi∏y podstaw´ wpisu
oraz klasyfikacj´ na danej liÊcie.
3. Potwierdzony przez w∏aÊciwy organ wpis na urz´dowe listy stwarza dla zamawiajàcych
z innych Paƒstw Cz∏onkowskich domniemanie, ˝e dany wykonawca jest w∏aÊciwy dla
robót odpowiadajàcych jego klasyfikacji w zakresie przewidzianym przez art. 24 ust. a)
- d) oraz g), art. 25, art. 26 ust. b) oraz c) oraz 27 ust. b) oraz d).
Informacje, które wynikajà z wpisu na listy urz´dowe, nie mogà byç kwestionowane. Jednak w odniesieniu do p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne mo˝na wymagaç dodatkowego zaÊwiadczenia za ka˝dym razem, gdy zamówienie jest og∏aszane.
Zamawiajàcy z innych Paƒstw Cz∏onkowskich mogà stosowaç powy˝sze przepisy tylko
wobec wykonawców, dzia∏ajàcych w kraju prowadzàcym list´ urz´dowà.
4. W przypadku wpisu wykonawców z innych Paƒstw Cz∏onkowskich na listy urz´dowe,
nie mo˝na wymagaç ˝adnych innych dowodów i oÊwiadczeƒ, ni˝ te, których wymaga
si´ od podmiotów danego kraju, oraz, w ka˝dym przypadku, innych ni˝ przewidziane
w art. 24 – 27.
5. Paƒstwa Cz∏onkowskie, prowadzàce urz´dowe listy, zobowiàzane sà poinformowaç inne Paƒstwa Cz∏onkowskie o adresie instytucji, do której mo˝na zwracaç si´ z wnioskiem o dokonanie wpisu.

ROZDZIA¸ 3
Kryteria udzielania zamówieƒ
Art. 30
[Kryteria udzielania zamówienia; oferty z zani˝onà cenà]
1. Kryteriami, na podstawie których zamawiajàcy udziela zamówienia, sà:
a) wy∏àcznie najni˝sza cena,
b) albo, gdy nast´puje wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, ró˝ne kryteria
odpowiednio do zamówienia, przyk∏adowo: cena, czas, w jakim zamówienie ma zostaç wykonane, koszty bie˝àce, op∏acalnoÊç, jakoÊç techniczna.
2. W przypadku wskazanym w ust.1 pkt b) zamawiajàcy zobowiàzany jest wymieniç w dokumentacji zamówienia lub w og∏oszeniu wszystkie kryteria, które zamierza zastosowaç, w miar´ mo˝liwoÊci w kolejnoÊci przyznanego im znaczenia.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy Paƒstwo Cz∏onkowskie udziela zamówieƒ w ramach
regulacji, obowiàzujàcej w chwili uchwalenia niniejszej dyrektywy i gwarantujàcej preferencje dla pewnych oferentów na podstawie innych kryteriów, o ile stosowana regulacja jest zgodna z Traktatem.
4. Je˝eli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydajà si´ ra˝àco niskie w stosunku do Êwiadczenia, zamawiajàcy zobowiàzany jest przed odrzuceniem tych ofert zwróciç si´ na piÊmie do oferenta o podanie szczegó∏ów, dotyczàcych tych elementów ofert,
które uwa˝a za istotne, oraz zweryfikowaç je z uwzgl´dnieniem otrzymanych wyjaÊnieƒ.
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Zamawiajàcy mo˝e wziàç pod uwag´ wyjaÊnienia oparte na obiektywnych czynnikach, takich jak: oszcz´dnoÊç metody budowlanej, wybrane rozwiàzania techniczne, wyjàtkowo
sprzyjajàce warunki wykonywania robót, którymi dysponuje oferent lub oryginalnoÊç
projektu oferenta.
JeÊli dokumenty zwiàzane z zamówieniem przewidujà udzielenie go na podstawie najni˝szej oferowanej ceny, zamawiajàcy zobowiàzany jest zawiadomiç Komisj´ o odrzuceniu
ofert, które uwa˝a za zbyt niskie.
Jednak˝e, do koƒca 1992 r., jeÊli pozwala na to obowiàzujàce w tym czasie prawo krajowe, zamawiajàcy mo˝e wyjàtkowo, bez dyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà, odrzuciç oferty ra˝àco niskie w stosunku do wartoÊci robót, bez obowiàzku zastosowania si´ do procedury przewidzianej w pierwszym akapicie, je˝eli liczba ofert zwiàzanych z danym zamówieniem jest tak du˝a, ˝e zastosowanie tej procedury prowadzi∏oby
do znacznego opóênienia i zaszkodzi∏oby interesowi publicznemu, zwiàzanemu z wykonaniem danego zamówienia. O zastosowaniu tej wyjàtkowej procedury zamawiajàcy zobowiàzany jest poinformowaç w og∏oszeniu przewidzianym w art. 11 ust. 5).
Art. 31
[Preferencje regionalne]
1. Niniejsza dyrektywa nie zabrania do 31 grudnia 1992 r. stosowania istniejàcych przepisów poszczególnych paƒstw o udzielaniu zamówieƒ na roboty budowlane, których celem jest zmniejszenie ró˝nic pomi´dzy regionami oraz sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy w regionach wolniej rozwijajàcych si´, a tak˝e w podupadajàcych regionach przemys∏owych, o ile odpowiednie przepisy sà zgodne z Traktatem, w szczególnoÊci z zasadami niedyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà, wolnoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i Êwiadczenia us∏ug, a tak˝e z mi´dzynarodowymi zobowiàzaniami Wspólnoty.
2. Przepis ust. 1 nie narusza art. 30 ust. 3.
Art. 32
[Informacje dla Komisji]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà poinformowaç Komisj´ o wymienionych w art.
30 ust. 3 oraz art. 31 przepisach krajowych i o szczegó∏ach ich stosowania.
2. Paƒstwa Cz∏onkowskie, których to dotyczy, zobowiàzane sà corocznie przesy∏aç Komisji sprawozdanie o stosowaniu Êrodków, o których mowa w ust. 1. Sprawozdanie to
przedk∏ada si´ Komitetowi Doradczemu ds. Zamówieƒ Publicznych.
DZIA¸ V
Przepisy koƒcowe
Art. 33 7
[Obliczanie terminów]
Terminy sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu oblicza si´ zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (EEC, Euratom) Nr 1182/71 z 3 czerwca 1971 r.
w sprawie ustalenia regu∏ dotyczàcych okresów, dat i terminów.
7

Po art. 33 dodany zosta∏ art. 33a przez art. 3 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Art. 34 8
[Sprawozdania statystyczne]
1. W celu umo˝liwienia oceny rezultatów stosowania niniejszej dyrektywy, Paƒstwa
Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przesy∏aç Komisji statystyczne zestawienie zamówieƒ,
udzielonych przez zamawiajàcych, najpóêniej do 31 paêdziernika 1993 r. za rok poprzedni, a nast´pnie co dwa lata, nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika.
W wypadku Grecji, Hiszpanii i Portugalii termin „31 paêdziernika 1993” zast´puje si´ „31
paêdziernika 1995“.
2. Zestawienie to winno zawieraç co najmniej: liczb´ i wartoÊç zamówieƒ powy˝ej wartoÊci progowej, udzielonych przez ka˝dego zamawiajàcego lub grupy zamawiajàcych,
przy czym, o ile to mo˝liwe, zamówienia powinny byç w zestawieniu pogrupowane wed∏ug procedury, rodzaju robót budowlanych i przynale˝noÊci paƒstwowej przedsi´biorcy, któremu udzielono zamówienia; oraz, stosownie do art. 7, liczb´ i wartoÊç zamówieƒ, udzielonych w procedurze negocjacyjnej w poszczególnych Paƒstwach Cz∏onkowskich lub w paƒstwach trzecich.
3. W trybie procedury okreÊlonej w art. 35 ust. 3) Komisja obowiàzana jest okreÊliç dodatkowe informacje statystyczne, wymagane zgodnie z niniejszà dyrektywà.
Art. 35
[Procedura zmiany za∏àczników]
1. Komisja zobowiàzana jest znowelizowaç za∏àcznik I, zgodnie z procedurà okreÊlonà
w ust. 3, jeÊli na podstawie informacji otrzymanych od Paƒstw Cz∏onkowskich konieczne b´dzie:
a) wykreÊlenie z tego za∏àcznika instytucji prawa publicznego, które przesta∏y spe∏niaç
kryteria okreÊlone w art. 1 pkt b);
b) w∏àczenie do tego za∏àcznika instytucji prawa publicznego, które spe∏niajà te kryteria.
2. Przepisy o sporzàdzaniu, przekazywaniu, otrzymywaniu, t∏umaczeniu, gromadzeniu
i dystrybucji og∏oszeƒ wymienionych w art. 11 oraz sprawozdaƒ statystycznych przewidzianych w art. 34, a tak˝e systematyka zawarta w za∏àczniku II i odes∏ania w tekÊcie
og∏oszeƒ do okreÊlonych pozycji nazewnictwa, mogà byç modyfikowane w trybie
ust. 3.
3. Przewodniczàcy Komitetu Doradczego ds. Zamówieƒ Publicznych przedk∏ada Komitetowi projekty wszelkich Êrodków, jakie nale˝y zastosowaç. Komitet przedstawia swà
opini´ o tym projekcie przyj´tà, jeÊli to konieczne w drodze g∏osowania, w terminie
okreÊlonym przez przewodniczàcego, który bierze pod uwag´ pilny charakter sprawy.
Opinia jest w∏àczona do protoko∏u. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie mo˝e za˝àdaç odnotowania w protokole swojego stanowiska.
Komisja bierze pod uwag´ opini´ Komitetu w jak najszerszym mo˝liwym zakresie oraz
informuje Komitet o zakresie, w jakim jego opinia zosta∏a wzi´ta pod uwag´.
4. Znowelizowane teksty za∏àczników I i II oraz przepisów przewidzianych w ust. 2 publikuje si´ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
8

Art. 34 zosta∏ zmieniony przez art. 3 ust. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EEC;
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Art. 36
[Uchylenie Dyrektywy 71/305/EEC]
1. Uchyla si´ Dyrektyw´ 71/305/EEC bez naruszania zobowiàzaƒ Paƒstw Cz∏onkowskich
wskazanych w za∏àczniku VII, dotyczàcym terminów jej stosowania oraz wdro˝enia do
prawa krajowego.
2. Odes∏ania do uchylonej dyrektywy powinny byç interpretowane jako odes∏ania do niniejszej dyrektywy, i odczytywane zgodnie z tabelà korelacji zawartà w za∏àczniku VIII.
Art. 37
[Adresaci dyrektywy]
Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Paƒstw Cz∏onkowskich.
Sporzàdzono w Luksemburgu 14 czerwca 1993 r.
W imieniu Rady
Przewodniczàcy
TROJBORG
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ZA¸ÑCZNIK I
Lista instytucji oraz rodzajów instytucji prawa publicznego, o których mowa w art. 1 pkt (b)
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK II
Wykaz prac wed∏ug Ogólnej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej we Wspólnotach Europejskich
(NACE)
Numer
w klasyfikacji

Grupa

Podgrupa

50

Opis

BUDOWNICTWO I ROBOTY IN˚YNIERYJNE
500

Ogólne roboty budowlane (bez szczegó∏owej specyfikacji) oraz rozbiórka
500.1

Ogólne roboty budowlane (bez szczegó∏owej specyfikacji)

500.2

Rozbiórka

501

Budowa mieszkaƒ, budynków urz´dów, szpitali i innych budynków,
zarówno mieszkalnych jak i nie mieszkalnych
501.1

Ogólne roboty monta˝owe

501.2

Wykonywanie konstrukcji i pokryç dachowych

501.3

Budowa kominów i pieców

501.4

Zak∏adanie izolacji wodnych

501.5

Odnowienie i konserwacja Êcian zewn´trznych (malowanie,
czyszczenie itd.)

501.6

Wznoszenie i rozbiórka rusztowaƒ

501.7

Inne specjalistyczne czynnoÊci zwiàzane z budownictwem (w∏àczajàc
zak∏adanie stolarki budowlanej)

502

In˝ynieria cywilna: budowa dróg, mostów, linii kolejowych itd.
502.1

Ogólne prace in˝ynieryjne

502.2

Roboty ziemne

502.3

Budowa mostów, tuneli, szybów; odwierty

502.4

Budowa obiektów in˝ynierii wodnej (drogi wodne, kana∏y, tamy
i zapory wodne)

502.5

Budowa dróg (w∏àczajàc specjalistyczne konstrukcje lotnisk i autostrad)

502.6

Specjalistyczne roboty zwiàzane z in˝ynierià wodnà (np. oczyszczalnie
Êcieków)

502.7

Inne specjalistyczne roboty w zakresie in˝ynierii
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Za∏àcznik II c.d.
Numer
w klasyfikacji

Grupa

Podgrupa

503

Opis

Instalacje
503.1

Ogólne prace instalacyjne

503.2

Roboty hydrauliczne, doprowadzenie gazu, instalacje sanitarne

503.3

Instalacje grzewcze i wentylacyjne (centralne ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja)

503.4

Zak∏adanie izolacji cieplnych, dêwi´koch∏onnych
i przeciwwstrzàsowych

503.5

Instalacje elektryczne

503.6

Instalacje anten, linii telefonicznych

504

Roboty wykoƒczeniowe
504.1

Ogólne roboty wykoƒczeniowe

504.2

Tynkowanie

504.3

Roboty stolarskie (w∏àczajàc uk∏adanie parkietów)

504.4

Malowanie, szklenie, tapetowanie

504.5

Uk∏adanie glazury i inne roboty zwiàzane z pokrywaniem
powierzchni Êcian i pod∏óg

504.6

Inne roboty wykoƒczeniowe (budowa kominków itd.)
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ZA¸ÑCZNIK V
Wzór og∏oszenia o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zwiàzane z koncesjà
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK VI
Wzór og∏oszenia o zamówieniach publicznych na roboty budowlane
udzielane przez koncesjonariusza
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK VII
Terminy do wdro˝enia Êrodków implementacji
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK VIII
Tabela korelacji
[pomini´to]
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Regulacje krajowe Paƒstw Cz∏onkowskich
dotyczàce Dyrektywy Rady 93/37/EEC z 14 czerwca 1993 r.
o koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych
na roboty budowlane9
Belgia
01. Arr˘té ministériel du 07/04/1995 modifiant l’arr˘té royal du 28/02/1994 relatif ∫ la
conservation, ∫ la mise sur le marché et ∫ l’utilisation des pestiscides ∫ usage agricole
– Ministerieel besluit van 07/04/1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, Moniteur belge du 08/08/1995
Page 22877
02. Arr˘té royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux de fournitures et de
services et aux Concessions de travaux publics – Koninklijk besluit van 08/01/1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aaneming van werken leveringen en
diensten en de concessis voor openbare werken, Moniteur belge du 26/01/1996 Page
1523
03. Arr˘té royal modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et ∫ certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l’article 11 de
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques – Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven,
Moniteur belge
Dania
01. Bekendtgørelse nr. 595 af 14/08/1990 om samordning af fremgangsmˆderne ved
indgˆelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i De Europæiske Fællesskaber.
Boligmin., Bygge- og Boligstyrelsen 1. kt. j.nr. 3.160. Lovtidende A 1990 hæfte nr. 91
udgivet den 28/08/1990 s. 2073. BBEK
02. Bekendtgørelse nr. 740 af 27/08/1992 om udbud af bygge- og aflægsarbejder inden for
vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske
Fællesskaber. Boligmin., Bygge- og Boligstyrelsesn 1. kt., j.nr. B1-6233-5. Lovtidende
A 1992 hæfte nr. 121 udgivet den 08/09/1992 s. 3234. BBEK
03. Bekendtgørelse nr. 297 af 05/05/1993 om ændring af bekendtgørelse om udbud af
bygge- og anlægsarbejder i De Europæiske Fællesskaber. Boligmin. Bygge- og
Boligstyrelsens 1.kt.,j.nr. B1-6277-4 og B1-6288-4. Lovtidende A hæfte 57 udgivet den
18/05/1993 s.1335. BBEK.
04. Bekendtgørelse nr. 201 af 27/03/1995 om samordning af fremgangsmˆderne ved
indgˆelse af offentlige bygge- og anleægskontrakter i Det Europæiske Fælleskab.
9

na podstawie bazy danych CELEX
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Boligmin. Bygge- og Boligstyr., 1.kt.j.nr. B1-6233-14. Lovtidende A hæfte 43 udgivet
den 04/04/1995 s. 1030. BBEK.
Niemcy
brak danych
Grecja
brak danych
Hiszpania
01. Orden de 25/02/1994, por la que se hacen públicos el contravalor en pesetas del ECU
y los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación
administrativa para el período 1994 – 1995, Boletín Oficial del Estado número 53 de
03/03/1994 Página 7028 (Marginal 4999)
02. Ley número 13/95 de 18/05/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas,
Boletín Oficial del Estado número 119 de 19/05/1995 Página 14601 (Marginal 11825)
03. Corrección de erratas de la Ley número 13/95 de 18/05/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, Boletín Oficial del Estado número 159 de 05/07/1995
Página 20404 (Marginal 16258)
04. Real Decreto número 390/96 de 01/03/1996, de desarrollo parcial de la Ley 13/95, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, Boletín Oficial del
Estado número 70 de 21/03/1996 Página 10787 (Marginal 6391)
05. Real Decreto número 758/96 de 05/05/1996, de reestructuración de Departamentos
ministeriales, Boletín Oficial del Estado número 110 de 06/05/1996 Página 15707
(Marginal 9943)
Francja
01. Décret Numéro 93-1235 du 15/11/1993 portant modification du décret Numéro 84 –
–74 du 26/01/1984 fixant le statut de la normalisation, Journal Officiel du 17/11/1993
Page 15850
02. Arr˘té ministériel du 09/02/1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et
de certains contrats soumis a des r¯gles de publicité, Journal Officiel du 26/02/1994
Page 3203
03. Décret Numéro 94 – 334 du 27/04/1994 modifiant le code des marchés publics, Journal
Officiel du 28/04/1994 Page 6224
Irlandia
01. Statutory Instruments number 380 of 1998 implementing Directive 93/37/EEC
(Works) as amended
W∏ochy
brak danych
Luksemburg
brak danych
Holandia
brak danych
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Austria
01. Gesetz vom 21. Oktober, mit dem das Kärntner Elektizitätswirtschaftsgesetz an das
EWR-Recht angepaßt wird, Landesgesetzblatt für Kärnten, Nr. 5/1994
02. Gesetz vom 01/10/1990 mit dem Angelegenheiten des Elektrizitätswesens geregelt
werden (Burgenländisches Elektrizitätsgesetz), BGBl. Nr. 3/1986, in der Fassung
Landesgesetzblatt für das Burgenland, Nr. 18/1993
03. Gesetz vom 01/07/1969 über elektrische Leitungs- und Stromerzeugungsanlagen
(Kärntner Elektrizitätsgesetz), LGBl. Nr. 47/1969, in der Fassung Landesgesetzblatt
für Kärnten, Nr. 5/1994
04. Electricity Act of Niederösterreich, BGBl. Nr. 7800-0/1990 as amended by Nr. 7800-1-1.11/1993
05. Gesetz vom 16/04/1982 , mit dem Angelegenheiten des Elektrizitätswesens geregelt
werden (O.ö. Elektrizitätsgesetz), LGBl. Nr. 41/1982, in der Fassung
Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Nr. 90/1993
06. Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1979 – LEG 1979, LGBl. Nr. 22/1979, in der
Fassung Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 53/1993
07. Electricity Act of Steiermark, BGBl. Nr. 77/1981 as amended by Nr. 87/1993
08. Gesetz über die Versorgung mit elektrischer Energie (Elektrizitätsversorgungsgesetz),
BGBl. Nr. 31/1983, in der Fassung Landesgesetzblatt für Vorarlberg, Nr. 69/1993
09. Electricity Act of Wien, BGBl. Nr. 8/1977 as amended by Nr. 2/1993
10. Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975 geändert werden, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr.
776/1996 ausgegeben am 30/12/1996
11. Landesgesetz vom 23/01/1997, mit dem das Landesgesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge geändert wird (O.ö. Vergabegesetz-Novelle 1997), Landesgesetzblatt
für Oberösterreich, Nr. 34/1997
12. Gesetz vom 22/04/1997, mit dem das Kärntern Auftragsvergabegesetz und die Gemeidehaushaltsordnung geändert werden, Landesgesetzblatt für Kärnten, Nr. 58/1997
13. Kundmachung des Bundeskanzlers, mit der das Bundesvergabegesetz wiederverlautbar wird, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 56/1997 ausgegeben am
27/05/1997
14. Kundmachung der Landesregierung vom 08/07/1997, Zl. Verf-746/1/1997, mit der das
Kärntner Auftragsvergabegesetz wiederverlautbart wird, Landesgesetzblatt für
Kärnten, Nr. 65/1997 heraugegeben am 22/07/1997
15. Gesetz vom 23/10/1997 über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Landesvergabegesetz
– LVergG) und zur Änderung des Kollegialorgane-Sitzungsentschädigungsgesetzes,
Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 1/1998 ausgegeben am 30/01/1998
16. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23/12/1997 zur Durchführung des
Landesvergabegesetzes für Vergaben über die Schwellenwerten (Landesvergabeverordnung – LVergV), Landesgesetzblatt für Salzburg, Nr. 10/1998 ausgegeben
am 30/01/1998
17. Gesetz vom 11/12/1997 über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Tirol (Tiroler
Vergabegesetz 1998), Landesgesetzblatt für Tirol, Nr. 17/1998 herausgegeben und
versendet am 20/02/1998
18. Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabegesetz), Landesgesetzblatt für
Vorarlberg, Nr. 20/1998 herausgegeben und versendet am 17/02/1998
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19. Burgenland Vergabegesetz, Landesgesetzblatt für das Burgenland, Nr. 1/1995
20. Verordnung der Landesregierung vom 23/06/1998, Zl. LAD-319/10/1998, mit der
Durchführungsbestimmungen zum Kärntner Auftragsvergabegesetz 1997 erlassen
werden, Landesgesetzblatt für Kärnten, Nr. 40/1998, herausgegeben am 14/07/1998
21. Gesetz vom 09/06/1998, mit dem Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge
erlassen werden (Steiermärkisches Vergabegesetz 1998 – StVergG), Landesgesetzblatt
der Steiermark, Nr. 74/1998 ausgegeben und versendet am 18/09/1998
Portugalia
01. Decreto-Lei n.º 405/93 de 10/12/1993. Estabelece o novo regime de empreitadas de
obras públicas, Diário da República I Série A n.º 287 de 10/12/1993 Página 6845
02. Decreto-Lei n.º 101/95 de 19/05/1995. Altera o Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de
Dezembro (estabelece o novo regime de empreitadas de obras públicas), Diário da
República I Série A n.º 116 de 19/05/1995 Página 3077
03. Portaria n.º 428/95 de 10/05/1995. Aprova os modelos de anúncios de concurso e de
convites, os programas de concurso tipo, os cadernos de encargos tipo – cláusulas
gerais – e os respectivos memorandos para serem adoptados nas empreitadas de obras
públicas por pre˜o global ou por série de pre˜os e com projecto do dono da obra e
nas empreitadas de obras públicas por percentagem, Diário da República I Série B
n.º 108 de 10/05/1995 Página 2657
04. Decreto-lei n.º 59/99 de 02/03/1999, Diário da República I Série A n.º 51 de 02/03/1999
Página 1102
Finlandia
01. Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista rakennusurakoista/Förordning om sˆdan upphandling av varor som avses i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomrˆdet (1571/93) 30/12/1993
02. Landskapslag angˆende tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (43/94) 14/05/1994
03. Landskapsförordning om offentlig upphandling (64/94) 23/08/1994
04. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen ilmoitusmenettelystä/Handels- och industriministeriets beslut om förfarandena i frˆga om meddelanden om offentlig upphandling (909/94) 14/10/1994
05. Landskapslag om ändring av landskapslagen angˆende tillämpning i landskapet
Åland av lagen om offentlig upphandling (57/96) 16/08/1996
06. Landskapsförordning om offentlig upphandling (23/96) 27/02/1996
07. Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista/Förordning om sˆdan upphandling av varor, tjänster och byggnadsentreprenader
som överstiger tröskelvärdet (380/98) 29/05/1998
08. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om
offentlig upphandling (1247/98) 19/12/1997
09. Landskapsförordning om offentlig upphandling (101/98) 08/10/1998, Ålands författningssamling
Szwecja
01. Lag om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1528, ändring
SFS 1994:614
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02. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1995:704
03. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1997:1068
04. Förordning om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:59
05.
Förordning om annonser vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling
(SFS) 1998:77
06. Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:78
Zjednoczone Królestwo
01. The Public Works Contracts Regulations 1996, Legal Notice No. 6 of 1996, Gibraltar
Gazette No. 2,892 of 11/01/1996
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
97/52/EC z 13 paêdziernika 1997 r. zmieniajàca Dyrektyw´
92/50/EEC, Dyrektyw´ 93/36/EEC oraz Dyrektyw´ 93/37/EEC
dotyczàce koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych
odpowiednio na us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane1

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ
[Preambu∏a]
Na podstawie Traktatu Ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, a w szczególnoÊci art.
57 ust. 2, art. 66 oraz art. 100 a,
Bioràc pod uwag´ propozycj´ Komisji,
Bioràc pod uwag´ opini´ Komitetu Spo∏eczno-Ekonomicznego,
Zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 189 b Traktatu,
1) Zwa˝ywszy, ˝e Rada na podstawie Decyzji 94/800/EEC z dnia 22 grudnia 1994 r., dotyczàcej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumieƒ, b´dàcych wynikiem
negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986 – 1994), przyj´∏a mi´dzy innymi Porozumienie w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych, zwane dalej Porozumieniem, którego celem jest doprowadzenie do liberalizacji i rozszerzenia handlu Êwiatowego poprzez ustanowienie wielostronnej struktury zrównowa˝onych praw i obowiàzków mi´dzynarodowych w zakresie zamówieƒ publicznych; zwa˝ywszy ˝e Porozumienie nie ma skutku bezpoÊredniego;
2) Zwa˝ywszy, ˝e Dyrektywy 92/50/EEC, 93/36/EEC oraz 93/37/EEC skoordynowa∏y krajowe procedury udzielania zamówieƒ odpowiednio na us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, w celu wprowadzenia równych warunków ubiegania si´ o te zamówienia we
wszystkich Paƒstwach Cz∏onkowskich,
3) Zwa˝ywszy, ˝e zamawiajàcy obj´ci Porozumieniem, którzy spe∏niajà wymagania okreÊlone w Dyrektywach 92/50/EEC, 93/36/EEC oraz Dyrektywie 93/37/EEC, zmienionych niniejszà dyrektywà, którzy stosujà te same zasady w stosunku do dostawców
i wykonawców z krajów trzecich sygnatariuszy Porozumienia, pozostajà w zgodzie
z Porozumieniem;
4) Zwa˝ywszy, ˝e zgodnie z prawami i zobowiàzaniami mi´dzynarodowymi, wynikajàcymi dla Wspólnoty z przyj´cia Porozumienia, przepisy dotyczàce oferentów i towarów
z krajów trzecich sygnatariuszy okreÊlone sà w Porozumieniu, którego zakres w przypadku Dyrektywy 92/50/EEC nie obejmuje us∏ug wymienionych w za∏àczniku I B do
tej dyrektywy, us∏ug majàcych za przedmiot badanie i rozwój, okreÊlonych w kategorii 8 za∏àcznika I A, us∏ug telekomunikacyjnych wymienionych w kategorii 5 za∏àcznika I A o numerach referencyjnych 7524, 7525, 7526 oraz us∏ug finansowych wymienionych w kategorii 6 za∏àcznika I A, których przedmiotem jest emisja, zbycie, naby1
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cie oraz transfer papierów wartoÊciowych i innych instrumentów finansowych oraz
us∏ug banku centralnego;
5) Zwa˝ywszy, ˝e postanowienia Porozumienia stwarzajà dla oferentów warunki korzystniejsze, ani˝eli te okreÊlone w Dyrektywach 92/50/EEC, 93/36/EEC oraz 93/37/EEC;
6) Zwa˝ywszy, ˝e w sytuacji, kiedy zamówienia sà udzielane przez zamawiajàcych zdefiniowanych przez Porozumienie, warunki dost´pu do zamówieƒ publicznych na us∏ugi, dostawy oraz roboty budowlane, stosownie do postanowieƒ Traktatu, powinny byç
dla przedsi´biorstw i produktów z Paƒstw Cz∏onkowskich co najmniej równie korzystne jak warunki dost´pu do zamówieƒ publicznych w ramach Wspólnoty, stosownie do postanowieƒ Porozumienia dla przedsi´biorstw i produktów z krajów trzecich
b´dàcych sygnatariuszami Porozumienia;
7) Zwa˝ywszy, ˝e w zwiàzku z powy˝szym, w∏aÊciwe jest dostosowanie i uzupe∏nienie postanowieƒ Dyrektyw 92/50/EEC, 93/36/EEC oraz Dyrektywy 93/37/EEC;
8) Zwa˝ywszy, ˝e stosowanie powy˝szych dyrektyw powinno byç uproszczone, a równowaga osiàgni´ta w obecnym prawodawstwie Wspólnotowym, dotyczàcym zamówieƒ
publicznych, powinna byç zachowana tak dalece jak to mo˝liwe;
9) Zwa˝ywszy, ˝e w konsekwencji w∏aÊciwe jest rozszerzenie zakresu pewnych zmian Dyrektywy 92/50/EEC na wszystkie kategorie us∏ug obj´tych tà dyrektywà;
10) Zwa˝ywszy, ˝e zamawiajàcy mogà pozyskiwaç i wykorzystywaç wskazówki, które mogà byç przydatne w sporzàdzaniu specyfikacji dotyczàcych konkretnego zamówienia,
pod warunkiem, ˝e ich wykorzystanie nie narusza konkurencji;
11) Zwa˝ywszy, ˝e Komisja powinna udost´pniç ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom
szkolenia i materia∏y, umo˝liwiajàce im pe∏ny dost´p do zmieniajàcego si´ rynku zamówieƒ publicznych;
PRZYJ¢¸Y NAST¢PUJÑCÑ DYREKTYW¢:
Art. 1
[Zmiany w Dyrektywie 92/50/EEC]
Uwzgl´dniajàc prawa i zobowiàzania mi´dzynarodowe, wynikajàce dla Wspólnoty
z przyj´cia Porozumienia, regulujàcego sytuacj´ prawnà oferentów i towarów z krajów
trzecich sygnatariuszy, którego zakres stosowania nie obejmuje us∏ug wymienionych w za∏àczniku I B do tej dyrektywy, us∏ug badawczych i rozwojowych, okreÊlonych w kategorii
8 za∏àcznika I A, us∏ug telekomunikacyjnych wymienionych w kategorii 5 za∏àcznika
I A o numerach referencyjnych 7524, 7525, 7526 oraz us∏ug finansowych wymienionych
w kategorii 6 za∏àcznika I A, których przedmiotem jest emisja, zbycie, nabycie oraz transfer papierów wartoÊciowych i innych instrumentów finansowych lub us∏ugi banku centralnego, wprowadza si´ nast´pujàce zmiany w Dyrektywie 92/50/EEC:
1. W art. 7:
ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. (a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do :
– zamówieƒ publicznych na us∏ugi, o których mowa w art. 3 ust. 3, zamówieƒ publicznych na us∏ugi wymienione w za∏àczniku I B, us∏ugi kategorii 8 za∏àcznika I A oraz
us∏ugi telekomunikacyjne kategorii 5 za∏àcznika I A o numerach referencyjnych CPC
7524, 7525 i 7526, których wartoÊç szacunkowa, bez podatku od towarów i us∏ug
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(VAT), jest nie mniejsza ni˝ 200.000 ECU, udzielanych przez zamawiajàcych okreÊlonych w art. 1 pkt b).
– zamówieƒ publicznych na us∏ugi wymienione w za∏àczniku I A, z wyjàtkiem us∏ug
kategorii 8 i us∏ug telekomunikacyjnych kategorii 5 o numerach referencyjnych 7524,
7525 i 7526:
I(I) których wartoÊç szacunkowa, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝ równowartoÊç w ECU 130.000 SDR, udzielanych przez zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I do Dyrektywy 93/36/EEC;
(II) których wartoÊç szacunkowa, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝ równowartoÊç w ECU 200.000 SDR, udzielanych przez zamawiajàcych wymienionych w art. 1 pkt b innych ni˝ wymienionych w za∏àczniku I do Dyrektywy
93/36/EEC;
b) WartoÊç progów okreÊlonych w pkt a) wyra˝ona w ECU oraz w walutach krajowych,
powinna byç weryfikowana, co do zasady, co dwa lata, poczàwszy od 1 stycznia 1996 r.
Obliczanie tych wartoÊci powinno byç oparte na Êrednich dziennych wartoÊciach tych
walut wyra˝onych w ECU i ECU podanych w SDR w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy,
up∏ywajàcych ostatniego dnia sierpnia poprzedzajàcego weryfikacj´ z 1 stycznia.
Metoda okreÊlona w niniejszym punkcie podlegaç b´dzie przeglàdowi, na wniosek Komisji, przez Komitet Doradczy ds. Zamówieƒ Publicznych, po up∏ywie dwóch lat od jej
pierwszego zastosowania.
c) WartoÊci progowe okreÊlone w pkt (a) oraz wartoÊci progowe, wyra˝one w ECU i walutach krajowych, publikowane sà w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot na poczàtku
listopada, nast´pujàcego po weryfikacji okreÊlonej w pierwszym zdaniu pkt (b).
2. Przy obliczaniu szacunkowej wartoÊci zamówienia, zamawiajàcy uwzgl´dnia ca∏kowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy us∏ugi, stosujàc postanowienia ust. 3-7.”
b) uchyla si´ ust. 8.
2.W artykule 12 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Zamawiajàcy zobowiàzany jest, w ciàgu pi´tnastu dni od daty otrzymania pisemnego
wniosku, poinformowaç ka˝dego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o powodach odrzucenia jego wniosku lub oferty, a tak˝e ka˝dego oferenta, którego oferta
zosta∏a dopuszczona, o charakterystyce i zaletach wybranej oferty oraz o nazwie zwyci´skiego oferenta.
Zamawiajàcy mo˝e nie ujawniaç pewnych informacji o udzielonym zamówieniu, okreÊlonych w zdaniu pierwszym, je˝eli ujawnienie tych informacji mog∏oby naruszyç prawo, by∏oby sprzeczne z interesem publicznym, mog∏oby naruszyç handlowe interesy poszczególnych przedsi´biorców publicznych lub prywatnych albo mog∏oby naruszyç uczciwà konkurencj´ mi´dzy wykonawcami.
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà niezw∏ocznie poinformowaç, o ile tak za˝àdano, na piÊmie, kandydatów i oferentów, którzy o to wniosà, o decyzjach dotyczàcych udzielenia
zamówieƒ, ∏àcznie z powodami, dla których zdecydowali si´ nie udzieliç zamówienia,
w przypadku którego zosta∏o og∏oszone zaproszenie do sk∏adania ofert, albo wszczàç
post´powanie od nowa. O podj´tych decyzjach zamawiajàcy zobowiàzani sà poinformowaç Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.”
3.W artykule 13 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Artyku∏ niniejszy ma zastosowanie do konkursów organizowanych jako cz´Êç procedury, prowadzàcej do udzielenia zamówienia na us∏ugi, których szacunkowa wartoÊç,
bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝:
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– próg okreÊlony w pierwszym akapicie art. 7 ust. 1 pkt (a), gdy chodzi o us∏ugi wymienione w za∏àczniku I B, us∏ugi kategorii 8 za∏àcznika I A i us∏ugi telekomunikacyjne
kategorii 5 za∏àcznika I A o numerach referencyjnych CPC 7524, 7525 i 7526, udzielane przez zamawiajàcych okreÊlonych w art. 1 pkt (b), lub
– próg okreÊlony w art. 7 ust. 1 pkt (a) (i), gdy chodzi o zamówienia na us∏ugi okreÊlone w za∏àczniku I A z wyjàtkiem us∏ug kategorii 8 oraz us∏ug telekomunikacyjnych
kategorii 5 o numerach referencyjnych CPC 7524, 7525 i 7526, udzielanych przez zamawiajàcych okreÊlonych w za∏àczniku I do Dyrektywy 93/36/EEC lub
– próg okreÊlony w art. 7 ust. 1 pkt (a) (ii), gdy chodzi o zamówienia na us∏ugi wymienione w za∏àczniku I A z wyjàtkiem us∏ug kategorii 8 oraz us∏ug telekomunikacyjnych kategorii 5 o numerach referencyjnych 7524, 7525 i 7526, udzielane przez zamawiajàcych wymienionych w art. 1 pkt (b) innych ni˝ okreÊleni w za∏àczniku I do Dyrektywy 93/36/EEC.
2. Artyku∏ niniejszy ma zastosowanie do wszystkich konkursów, w których ca∏kowita
wartoÊç nagród i wynagrodzeƒ dla uczestników jest nie mniejsza ni˝:
– próg okreÊlony w pierwszym akapicie art. 7 ust. 1 pkt (a), gdy chodzi o us∏ugi wymienione w za∏àczniku I B, us∏ugi kategorii 8 za∏àczniku I A i us∏ugi telekomunikacyjne
kategorii 5 za∏àcznika I A o numerach referencyjnych CPC 7524, 7525 i 7526, udzielane przez zamawiajàcych okreÊlonych w art. 1 pkt (b), lub
– próg okreÊlony w art. 7 ust. 1 pkt (a) (i), gdy chodzi o us∏ugi okreÊlone w za∏àczniku
I A z wyjàtkiem us∏ug kategorii 8 oraz us∏ug telekomunikacyjnych kategorii 5 o numerach referencyjnych CPC 7524, 7525 i 7526, udzielane przez zamawiajàcych okreÊlonych w za∏àczniku I do Dyrektywy 93/36/EEC lub – próg okreÊlony w art. 7 ust.
1 pkt (a) (i), gdy chodzi o us∏ugi wymienione w za∏àczniku I A z wyjàtkiem us∏ug kategorii 8 oraz us∏ug telekomunikacyjnych kategorii 5 o numerach referencyjnych
7524, 7525 i 7526, udzielanych przez zamawiajàcych wymienionych w art. 1 pkt.(b),
innych ni˝ wymienione w za∏àczniku I do Dyrektywy 93/36/EEC.
4. Artyku∏ 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Termin sk∏adania ofert, okreÊlony w ust. 1, mo˝e byç zastàpiony przez termin dostatecznie d∏ugi, aby umo˝liwiç sk∏adanie odpowiednich ofert, który jednoczeÊnie nie
mo˝e byç z regu∏y krótszy ni˝ trzydzieÊci szeÊç dni, a w ˝adnym przypadku krótszy
ani˝eli dwadzieÊcia dwa dni, liczàc od dnia, w którym zosta∏o wys∏ane og∏oszenie
o zamówieniu, je˝eli zamawiajàcy wys∏a∏ do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich og∏oszenie o planowanych zamówieniach, okreÊlone w art. 15 ust. 1 i sporzàdzone zgodnie ze wzorem zawartym w za∏àczniku III A (Wst´pna informacja), nie
póêniej ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni i nie wczeÊniej ni˝ dwanaÊcie miesi´cy przed dniem,
w którym og∏oszenie, okreÊlone w art. 15 ust. 2 zosta∏o wys∏ane do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich – pod warunkiem, ˝e og∏oszenie o planowanych zamówieniach zawiera∏o co najmniej informacje, okreÊlone we wzorze og∏oszenia o zamówieniu za∏àcznika III B (Procedura otwarta), dost´pne w momencie publikacji
og∏oszenia.
5. W art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin sk∏adania ofert okreÊlony w ust. 3 mo˝e zostaç skrócony do dwudziestu szeÊciu dni, je˝eli zamawiajàcy wys∏a∏ do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich og∏oszenie o planowanych zamówieniach, okreÊlone w art. 15 ust. 1, sporzàdzone zgodnie ze wzorem zawartym w za∏àczniku III A (Wst´pna informacja), nie póê-
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niej ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni i nie wczeÊniej ni˝ dwanaÊcie miesi´cy przed dniem,
w którym og∏oszenie, okreÊlone w art. 15 ust. 2, zosta∏o wys∏ane do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich – pod warunkiem, ˝e og∏oszenie o planowanych zamówieniach zawiera∏o co najmniej informacje zawarte we wzorze og∏oszenia o zamówieniu za∏àcznika III C (Procedura otwarta), lub odpowiednio – w za∏àczniku III
D (Procedura negocjacyjna), dost´pne w momencie publikacji og∏oszenia.
6. Obecna treÊç art. 23 otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Oferty mogà byç sk∏adane na piÊmie, bezpoÊrednio lub pocztà. Paƒstwa Cz∏onkowskie
mogà dopuÊciç sk∏adanie ofert w inny sposób, pod warunkiem, ˝e:
– ka˝da oferta zawiera wszystkie informacje niezb´dne do jej oceny,
– poufnoÊç ofert jest zapewniona przez ca∏y czas ich oceny,
– tam, gdzie to konieczne dla celów dowodowych, oferty z∏o˝one w ten sposób zostanà potwierdzone, tak szybko jak to mo˝liwe, na piÊmie lub poprzez przed∏o˝enie
potwierdzonej kopii,
– oferty podlegajà otwarciu po up∏ywie terminu do ich sk∏adania.”
7. Dodaje si´ przepis w brzmieniu:
„Art. 38a
Dla celów udzielania zamówieƒ publicznych przez zamawiajàcych Paƒstwa Cz∏onkowskie
sà zobowiàzane przyznaç, we wzajemnych stosunkach, warunki tak samo korzystne, jak
te, które przyzna∏y krajom trzecim w wyniku przyj´cia Porozumienia w sprawie Zamówieniach Rzàdowych, zwanego dalej Porozumieniem, zawartego w wyniku wielostronnych
negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej. Paƒstwa Cz∏onkowskie w tym celu zobowiàzane sà porozumieç si´ z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych co do Êrodków,
jakie majà byç podj´te stosownie do tego Porozumienia.”
8. Art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39
1. W celu umo˝liwienia oceny rezultatów stosowania niniejszej dyrektywy, Paƒstwa
Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przed∏o˝yç Komisji statystyczne sprawozdanie dotyczàce zamówieƒ publicznych na us∏ugi, udzielonych przez zamawiajàcych w poprzednim
roku, nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika 1997 r. i, poczàwszy od tego roku, nie póêniej
ni˝ do 31 paêdziernika ka˝dego roku.
2. Sprawozdanie powinno zawieraç co najmniej:
a) w przypadku zamawiajàcych okreÊlonych w za∏àczniku I do Dyrektywy 93/36/EEC:
– ogólnà szacunkowà wartoÊç zamówieƒ udzielonych poni˝ej progu przez ka˝dego zamawiajàcego,
– liczb´ i wartoÊç zamówieƒ udzielonych powy˝ej progu przez ka˝dego zamawiajàcego,
pogrupowanych, o ile to mo˝liwe, co do zastosowanej procedury, kategorii us∏ugi,
zgodnie z nazewnictwem u˝ytym w za∏àczniku I A oraz narodowoÊci wykonawcy,
któremu udzielono zamówienia, a w przypadku procedury negocjacyjnej, pogrupowanych zgodnie z art. 11, z podaniem liczby i wartoÊci zamówieƒ udzielonych ka˝demu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu oraz krajom trzecim;
b) w przypadku wszystkich pozosta∏ych zamawiajàcych podlegajàcych niniejszej dyrektywie, dla ka˝dej kategorii zamawiajàcego, liczb´ i wartoÊç zamówieƒ udzielonych
powy˝ej progu, pogrupowanych, o ile to mo˝liwe, co do procedury, kategorii us∏ugi,
zgodnie z nazewnictwem u˝ytym w za∏àczniku I A oraz co do narodowoÊci wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz, w przypadku procedury negocjacyjnej,
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podzielonych zgodnie z art. 11, z podaniem liczby i wartoÊci zamówieƒ udzielonych
ka˝demu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu oraz krajom trzecim;
c) w przypadku zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I A do Dyrektywy
93/36/EEC, liczb´ i wartoÊç ca∏kowità zamówieƒ, udzielonych przez ka˝dego zamawiajàcego, stosownie do postanowieƒ Porozumienia; w przypadku wszystkich pozosta∏ych zamawiajàcych, podlegajàcych niniejszej dyrektywie, ca∏kowità wartoÊç zamówieƒ udzielonych przez ka˝dà kategori´ zamawiajàcych, stosownie do postanowieƒ Porozumienia,
d) ka˝dà innà statystycznà informacj´, która ma byç okreÊlona zgodnie z procedurà
okreÊlonà w art. 40 ust. 3 i wymagana stosownie do Porozumienia.
Statystyczne informacje wymagane zgodnie z niniejszym ust´pem nie dotyczà zamówieƒ,
których przedmiotem sà us∏ugi wymienione w kategorii 8 za∏àcznika I A, us∏ugi telekomunikacyjne kategorii 5, za∏àcznika I A, o numerach referencyjnych CPC 7524, 7525
i 7526, lub us∏ugi wymienione w za∏àczniku I B, pod warunkiem, ˝e ich szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest mniejsza ni˝ 200.000 ECU.
3. Komisja jest zobowiàzana okreÊliç, zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 40 ust.3, charakter ka˝dej informacji statystycznej wymaganej zgodnie z niniejszà dyrektywà.”
9. Za∏àcznik III zast´puje si´ tekstem zawartym w za∏àczniku II do niniejszej dyrektywy.
Art. 2
[Zmiany w Dyrektywie 93/36/EEC]
W Dyrektywie 93/36/EEC wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1.W art. 5 :
A) ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. (a) Przepisy Dzia∏ów II, III i IV oraz art. 6 i 7 majà zastosowanie do zamówieƒ publicznych na dostawy, udzielanych przez:
i(i) zamawiajàcych okreÊlonych w art. 1 pkt (b), z uwzgl´dnieniem zamówieƒ udzielanych
przez zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I w zakresie obronnoÊci, o ile dotyczy to produktów nie obj´tych za∏àcznikiem II, których wartoÊç szacunkowa, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), nie mniejsza ni˝ równowartoÊç w ECU 200.000 SDR;
(ii) zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I, o ile wartoÊç szacunkowa zamówienia,
bez podatku od towarów i us∏ug (VAT) jest nie mniejsza ni˝ równowartoÊç w ECU
130.000 SDR; w przypadku zamawiajàcych w zakresie obronnoÊci, przepis ten ma zastosowanie tylko do zamówieƒ dotyczàcych produktów obj´tych za∏àcznikiem II.
(b) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówieƒ publicznych na dostawy, których
wartoÊç szacunkowa jest równa lub wy˝sza, ani˝eli wartoÊç progowa, obowiàzujàca
w czasie publikacji og∏oszenia zgodnie z art. 9 ust. 2.
(c) WartoÊç w ECU oraz w walutach krajowych progów okreÊlonych w pkt (a) powinna
byç weryfikowana, co do zasady, co dwa lata, poczàwszy od 1 stycznia 1996 r. Obliczanie tych wartoÊci powinno byç oparte na Êrednich dziennych wartoÊciach tych walut,
wyra˝onych w ECU oraz ECU podanych w SDR w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy, up∏ywajàcych ostatniego dnia sierpnia, poprzedzajàcego weryfikacj´ z 1 stycznia.
Metoda okreÊlona w zdaniu pierwszym podlegaç b´dzie przeglàdowi, na wniosek Komisji, przez Komitet Doradczy ds. Zamówieƒ Publicznych, po up∏ywie dwóch lat od jej
pierwszego zastosowania.
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(d) WartoÊci progowe okreÊlone w pkt (a) oraz wartoÊci progowe wyra˝one w ECU i walutach krajowych publikowane sà w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot na poczàtku listopada nast´pujàcego po weryfikacji okreÊlonej w zdaniu pierwszym
pkt (c).
B) W art. 5 dodaje si´ nast´pujàcy przepis:
„7. Zamawiajàcy sà zobowiàzani zagwarantowaç, ˝e nie ma dyskryminacji pomi´dzy dostawcami.”
W art. 7 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Zamawiajàcy, w ciàgu pi´tnastu dni od daty otrzymania wniosku zobowiàzany jest
poinformowaç ka˝dego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o powodach odrzucenia jego wniosku lub oferty, a tak˝e ka˝dego oferenta, którego oferta zosta∏a
dopuszczona, o charakterystyce i zaletach wybranej oferty oraz o nazwie wybranego
oferenta.
Zamawiajàcy mo˝e jednak nie ujawniaç pewnych informacji o udzielonym zamówieniu,
okreÊlonych w zdaniu pierwszym, je˝eli ujawnienie tych informacji mog∏oby naruszyç
prawo, by∏oby sprzeczne z interesem publicznym, mog∏oby naruszyç interesy handlowe
poszczególnych przedsi´biorców publicznych lub prywatnych albo mog∏oby naruszyç
uczciwà konkurencj´ mi´dzy wykonawcami us∏ug.
2. Zamawiajàcy sà zobowiàzani niezw∏ocznie poinformowaç kandydatów lub oferentów,
o ile tak za˝àdano, na piÊmie, o decyzjach dotyczàcych udzielenia zamówieƒ, ∏àcznie
z powodami, dla których zdecydowali si´ nie udzieliç zamówienia, co do którego opublikowano og∏oszenie, albo wszczàç post´powanie od nowa. O podj´tych decyzjach zamawiajàcy sà zobowiàzani poinformowaç Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot
Europejskich.”
3.W art. 10 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Termin sk∏adania ofert, okreÊlony w ust. 1, mo˝e byç zastàpiony przez termin dostatecznie d∏ugi, aby umo˝liwiç sk∏adanie odpowiednich ofert, który jednoczeÊnie nie
mo˝e byç z regu∏y krótszy ni˝ trzydzieÊci szeÊç dni, a w ˝adnym przypadku krótszy
ani˝eli dwadzieÊcia dwa dni liczàc od dnia, w którym zosta∏o wys∏ane og∏oszenie o zamówieniu, je˝eli zamawiajàcy wys∏a∏ do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich og∏oszenie o planowanych zamówieniach, okreÊlone w art. 9 ust. 1, sporzàdzone zgodnie ze wzorem zawartym w za∏àczniku IV A (Wst´pna informacja), nie póêniej ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni i nie wczeÊniej ni˝ dwanaÊcie miesi´cy przed dniem,
w którym og∏oszenie, okreÊlone w art. 9 ust. 2, zosta∏o wys∏ane do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich – pod warunkiem, ˝e og∏oszenie o planowanych zamówieniach zawiera∏o co najmniej informacje zawarte we wzorze og∏oszenia o zamówieniu za∏àcznika IV B (Procedura otwarta) dost´pne w momencie publikacji og∏oszenia”.
4.W art. 11 dodaje si´ przepis w brzmieniu:
„3a. Termin sk∏adania ofert okreÊlony w ust. 3 mo˝e zostaç skrócony do dwudziestu szeÊciu dni, je˝eli zamawiajàcy opublikowa∏ og∏oszenie o planowanych zamówieniach,
okreÊlone w art. 15 ust. 1, sporzàdzone zgodnie ze wzorem zawartym w za∏àczniku
IV A (Wst´pna informacja) w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich nie
póêniej ni˝ na pi´çdziesiàt dwa dni i nie wczeÊniej ni˝ na dwanaÊcie miesi´cy przed
dniem, w którym og∏oszenie, okreÊlone w art. 15 ust. 2 zosta∏o wys∏ane do Dziennika
Urz´dowego Wspólnot Europejskich, pod warunkiem, ˝e og∏oszenie o planowanych
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zamówieniach zawiera∏o co najmniej informacje zawarte we wzorze og∏oszenia o zamówieniu za∏àcznika IV C (Procedura ograniczona) lub odpowiednio w za∏àczniku
IV D (Procedura negocjacyjna) dost´pne w momencie publikacji og∏oszenia”.
5.W art. 15 dodaje si´ przepis w brzmieniu:
„3. Oferty mogà byç sk∏adane na piÊmie, bezpoÊrednio lub pocztà. Paƒstwa Cz∏onkowskie
mogà dopuÊciç sk∏adanie ofert w inny sposób, pod warunkiem, ˝e:
– ka˝da oferta zawiera wszystkie informacje niezb´dne do jej oceny,
– poufnoÊç ofert jest zapewniona przez ca∏y czas ich oceny,
– tam, gdzie to konieczne dla celów dowodowych, oferty z∏o˝one w ten sposób, zostanà potwierdzone, tak szybko jak to mo˝liwe, na piÊmie lub poprzez przed∏o˝enie
potwierdzonej kopii,
– oferty podlegajà otwarciu po up∏ywie terminu ich sk∏adania.”
6. Art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29.
Komisja zobowiàzana jest zbadaç stosowanie niniejszej dyrektywy, konsultujàc si´ z Komitetem ds. Zamówieƒ Publicznych i przedstawiç Radzie nowe propozycje, których celem
jest harmonizacja Êrodków podj´tych przez Paƒstwa Cz∏onkowskie w celu wykonania niniejszej dyrektywy.
2. Komisja zobowiàzana jest dokonaç przeglàdu niniejszej dyrektywy oraz wszelkich nowych Êrodków, które mogà byç podj´te na podstawie ust. 1, uwzgl´dniajàc wyniki dalszych negocjacji prowadzonych na podstawie art. XXIV ust. 7 Porozumienia o Zamówieniach Rzàdowych, b´dàcego rezultatem wielostronnych negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej, zwanego dalej Porozumieniem oraz, w razie koniecznoÊci, przed∏o˝yç
Radzie odpowiednie propozycje.
3. Komisja zobowiàzana jest uaktualniç za∏àcznik I, zgodnie z procedurà okreÊlonà w art.
32 ust. 2, uwzgl´dniajàc sprostowania, zmiany i uzupe∏nienia w nim dokonane oraz
opublikowaç ka˝dorazowà uaktualnionà wersj´ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot
Europejskich”
7. Art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31.
1. W celu umo˝liwienia oceny rezultatów stosowania niniejszej dyrektywy Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przesy∏aç Komisji zestawienie statystyczne, dotyczàce udzielonych zamówieƒ na dostawy przez zamawiajàcych w poprzednim roku nie póêniej ni˝
do 31 paêdziernika 1996 r., a w przypadku zamawiajàcych nie wymienionych w za∏àczniku I, nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika 1997 r. i poczàwszy od tego roku nie póêniej
ni˝ do 31 paêdziernika ka˝dego roku.
2. Zestawienie statystyczne powinno zawieraç co najmniej:
a) w przypadku zamawiajàcych okreÊlonych w za∏àczniku I:
– ogólnà wartoÊç szacunkowà zamówieƒ udzielonych poni˝ej progu przez ka˝dego zamawiajàcego,
– liczb´ i wartoÊç zamówieƒ udzielonych powy˝ej progu przez ka˝dego zamawiajàcego,
pogrupowanych, o ile to mo˝liwe, co do procedury zastosowanej, kategorii produktów stosownie do nazewnictwa u˝ytego w art. 9 ust. 1 oraz narodowoÊci dostawcy,
któremu udzielono zamówienia, a w przypadku procedury negocjacyjnej, pogrupowanych zgodnie z art. 6, z podaniem liczby i wartoÊci zamówieƒ udzielonych ka˝demu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu oraz krajom trzecim;
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(b) w przypadku wszystkich pozosta∏ych zamawiajàcych podlegajàcych niniejszej dyrektywie, dla ka˝dej kategorii zamawiajàcego, liczb´ i wartoÊç zamówieƒ udzielonych powy˝ej progu, pogrupowanych, o ile to mo˝liwe, co do procedury, kategorii produktów,
stosownie do nazewnictwa u˝ytego w art. 9 ust. 1 oraz co do narodowoÊci dostawcy,
któremu udzielono zamówienia, a w przypadku procedury negocjacyjnej, pogrupowanych zgodnie z art. 6, z podaniem liczby i wartoÊci zamówieƒ udzielonych ka˝demu
Paƒstwu Cz∏onkowskiemu oraz krajom trzecim;
(c) w przypadku zamawiajàcych wymienionych w za∏àczniku I, liczb´ i wartoÊç ca∏kowità
zamówieƒ udzielonych przez ka˝dego zamawiajàcego stosownie do postanowieƒ Porozumienia; w przypadku wszystkich pozosta∏ych zamawiajàcych podlegajàcych niniejszej dyrektywie, ca∏kowità wartoÊç zamówieƒ udzielonych przez ka˝dà kategori´
zamawiajàcych stosownie do postanowieƒ Porozumienia,
(d) ka˝dà innà statystycznà informacj´, która ma byç okreÊlona zgodnie z procedurà
okreÊlonà w art. 32 ust. 2 i wymagana stosownie do Porozumienia.
Komisja jest zobowiàzana, bioràc pod uwag´ procedur´ okreÊlonà w art. 32 ust. 2, okreÊliç charakter ka˝dej statystycznej informacji wymaganej zgodnie z niniejszà dyrektywà.“
8. Za∏àcznik I zast´puje si´ tekstem zawartym w za∏àczniku I do niniejszej dyrektywy,
a za∏àcznik IV zast´puje si´ tekstem zawartym w za∏àczniku III niniejszej dyrektywy.
Art. 3
[Zmiany w Dyrektywie 93/37EEC]
W Dyrektywie 93/37/EEC wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
W art.6 :
A) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:
a) zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, których szacunkowa wartoÊç, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝ równowartoÊç w ECU
5.000.000 SDR;
b) zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, okreÊlonych w art. 2 ust. 1, których
wartoÊç szacunkowa, bez podatku od towarów i us∏ug (VAT), jest nie mniejsza ni˝
5.000.000 ECU.
2. a) WartoÊç w ECU oraz w walutach krajowych progów okreÊlonych w ust. 1 powinna
byç weryfikowana co dwa lata, poczàwszy od 1 stycznia 1996 r. Ustalenie tych wartoÊci powinno byç oparte na Êrednich dziennych wartoÊciach tych walut wyra˝onych
w ECU i ECU podanych w SDR w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy up∏ywajàcych ostatniego dnia sierpnia poprzedzajàcego weryfikacj´ z 1 stycznia.
WartoÊci progowe, okreÊlone w ust. 1 oraz wartoÊci progowe wyra˝one w ECU i walutach
krajowych publikowane sà w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot na poczàtku listopada
nast´pujàcego po weryfikacji okreÊlonej w zdaniu pierwszym.
b) Metoda okreÊlona w pkt. (a) powinna byç zweryfikowana na propozycj´ Komisji
przez Komitet Doradczy do spraw Zamówieƒ Publicznych po up∏ywie dwóch lat od
jej pierwszego zastosowania.
B) Dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zamawiajàcy sà zobowiàzani zagwarantowaç, ˝e nie ma dyskryminacji pomi´dzy wykonawcami.”
2. W art. 8 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
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„1. Zamawiajàcy zobowiàzany jest, w ciàgu pi´tnastu dni od daty otrzymania pisemnego
wniosku, poinformowaç ka˝dego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o powodach odrzucenia jego wniosku lub oferty, a tak˝e ka˝dego oferenta, którego oferta
zosta∏a dopuszczona, o charakterystyce i zaletach wybranej oferty oraz o nazwie wybranego oferenta.
Zamawiajàcy mo˝e jednak nieujawniaç pewnych informacji o udzielonym zamówieniu,
okreÊlonych w zdaniu pierwszym, je˝eli ich ujawnienie mog∏oby naruszyç prawo, by∏oby
sprzeczne z publicznym interesem, mog∏oby naruszyç handlowe interesy poszczególnych
przedsi´biorców publicznych lub prywatnych albo mog∏oby naruszyç uczciwà konkurencj´ mi´dzy wykonawcami us∏ug.
2. Zamawiajàcy zobowiàzani sà niezw∏ocznie poinformowaç kandydatów lub oferentów,
o tak za˝àdano, na piÊmie, o decyzjach dotyczàcych udzielenia zamówieƒ, w∏àcznie
z powodami, dla których zdecydowali si´ nie udzieliç zamówienia, co do którego opublikowano og∏oszenie, albo wszczàç post´powanie od nowa. O podj´tych decyzjach zamawiajàcy sà zobowiàzani poinformowaç Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot
Europejskich.”
Art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Termin sk∏adania ofert, okreÊlony w ust. 1 mo˝e byç zastàpiony przez termin dostatecznie d∏ugi, aby umo˝liwiç sk∏adanie odpowiednich ofert, który nie mo˝e byç z regu∏y krótszy ni˝ trzydzieÊci szeÊç dni, a w ˝adnym przypadku krótszy ani˝eli dwadzieÊcia dwa dni liczàc od dnia, w którym zosta∏o wys∏ane og∏oszenie o zamówieniu, je˝eli zamawiajàcy wys∏a∏ og∏oszenie o planowanych zamówieniach, okreÊlone w art. 11
ust. 1, sporzàdzone zgodnie ze wzorem zawartym w za∏àczniku IV A (Wst´pna informacja) do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich nie póêniej ni˝ pi´çdziesiàt
dwa dni i nie wczeÊniej ni˝ dwanaÊcie miesi´cy przed dniem, w którym og∏oszenie,
okreÊlone w art. 11 ust. 2 zosta∏o wys∏ane do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich – pod warunkiem, ˝e og∏oszenie o planowanych zamówieniach zawiera∏o
co najmniej informacje zawarte we wzorze og∏oszenia o zamówieniu za∏àcznika
IV B (Procedura otwarta) dost´pne w momencie publikacji og∏oszenia”.
W art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin sk∏adania ofert okreÊlony w ust. 3 mo˝e zostaç skrócony do dwudziestu szeÊciu dni, je˝eli zamawiajàcy opublikowa∏ w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich og∏oszenie o planowanych zamówieniach, okreÊlone w art. 15 ust. 1, sporzàdzone zgodnie ze wzorem zawartym w za∏àczniku IV A (Wst´pna informacja) nie
póêniej ni˝ pi´çdziesiàt dwa dni i nie wczeÊniej ni˝ dwanaÊcie miesi´cy przed dniem,
w którym og∏oszenie, okreÊlone w art. 15 ust. 2 zosta∏o wys∏ane do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich – pod warunkiem, ˝e og∏oszenie o planowanych
zamówieniach zawiera∏o co najmniej informacje zawarte we wzorze og∏oszenia
o zamówieniu za∏àcznika IV C (Procedura otwarta) lub odpowiednio w za∏àczniku
IV D (Procedura negocjacyjna) dost´pne w momencie publikacji og∏oszenia”.
Obecny przepis art. 18 otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Oferty mogà byç sk∏adane na piÊmie, bezpoÊrednio lub pocztà. Paƒstwa Cz∏onkowskie
mogà dopuÊciç sk∏adanie ofert w inny sposób, pod warunkiem, ˝e:
– ka˝da oferta zawiera wszystkie informacje niezb´dne do jej oceny,
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– poufnoÊç ofert jest zapewniona przez ca∏y czas ich oceny,
– tam, gdzie to konieczne dla celów dowodowych, oferty z∏o˝one w ten sposób zostanà potwierdzone, tak szybko jak to mo˝liwe, na piÊmie lub poprzez przed∏o˝enie potwierdzonej kopii,
– oferty podlegajà otwarciu po up∏ywie terminu do ich sk∏adania.”
Dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:
„Art. 33a
Dla celów udzielania zamówieƒ publicznych przez zamawiajàcych, Paƒstwa Cz∏onkowskie sà zobowiàzane we wzajemnych stosunkach przyznaç warunki tak samo korzystne
jak te, które przyzna∏y krajom trzecim w wyniku przyj´cia Porozumienia w sprawie Zamówieƒ Rzàdowych, zwanego dalej Porozumieniem, zawartego w wyniku wielostronnych
negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà w tym
celu porozumieç si´ z Komitetem Doradczym ds. Zamówieƒ Publicznych co do Êrodków,
jakie majà byç podj´te stosownie do tego Porozumienia.”
Art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34
„1.W celu umo˝liwienia oceny rezultatów stosowania niniejszej dyrektywy, Paƒstwa
Cz∏onkowskie zobowiàzane sà przesy∏aç Komisji statystyczne zestawienie, dotyczàce
zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez zamawiajàcych w poprzednim roku nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika 1996 r. i, poczàwszy od tej daty, nie
póêniej ni˝ do 31 paêdziernika ka˝dego roku.
2. Zestawienie to winno zawieraç co najmniej:
a) w przypadku zamawiajàcych okreÊlonych w za∏àczniku I Dyrektywy 93/36/EEC :
– szacunkowà ogólnà wartoÊç zamówieƒ udzielonych poni˝ej progu przez ka˝dego zamawiajàcego,
– liczb´ i wartoÊç zamówieƒ udzielonych powy˝ej progu przez ka˝dego zamawiajàcego,
o ile to mo˝liwe pogrupowanych co do zastosowanej procedury, kategorii robót oraz
narodowoÊci wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, a w przypadku procedury
negocjacyjnej, pogrupowanych zgodnie z art. 7, z poddaniem liczby i wartoÊci zamówieƒ udzielonych ka˝demu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu oraz krajom trzecim;
b) w przypadku wszystkich pozosta∏ych zamawiajàcych, wymienionych w za∏àczniku
I Dyrektywy 93/36/EEC, dla ka˝dej kategorii zamawiajàcego, wartoÊç ca∏kowità zamówieƒ, udzielonych powy˝ej progu, pogrupowanych, o ile to mo˝liwe, co do procedury, kategorii robót, stosownie do nazewnictwa u˝ytego w za∏àczniku II oraz narodowoÊci dostawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz, w przypadku procedury
negocjacyjnej, podzielonych zgodnie z art. 7, z podaniem liczby i wartoÊci zamówieƒ
udzielonych ka˝demu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu oraz krajom trzecim;
c) w przypadku zamawiajàcych, wymienionych w za∏àczniku I Dyrektywy 93/36/EEC,
liczb´ i wartoÊç ca∏kowità zamówieƒ udzielonych przez ka˝dego zamawiajàcego, stosownie do postanowieƒ Porozumienia; w przypadku wszystkich pozosta∏ych zamawiajàcych podlegajàcych niniejszej dyrektywie, ca∏kowità wartoÊç zamówieƒ udzielonych przez ka˝dà kategori´ zamawiajàcych stosownie do postanowieƒ Porozumienia;
ka˝dà innà statystycznà informacj´, która ma byç okreÊlona zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 32 ust. 2 i wymagana stosownie do Porozumienia.
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3. Komisja, zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 35 ust. 3, jest zobowiàzana okreÊliç charakter ka˝dej informacji statystycznej wymaganej zgodnie z niniejszà dyrektywà.“
8. Za∏àcznik IV zast´puje si´ tekstem zawartym w za∏àczniku IV niniejszej dyrektywy.
Art. 4
[Terminy wdro˝enia dyrektywy]
1. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà wprowadziç w ˝ycie przepisy ustawowe i administracyjne, niezb´dne do stosowania niniejszej dyrektywy, nie póêniej ni˝ do 13 paêdziernika 1998 r. oraz poinformowaç o tym niezw∏ocznie Komisj´.
Przyjmujàc powy˝sze przepisy Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà zawrzeç w nich
odes∏anie do niniejszej dyrektywy lub odes∏anie takie powinno towarzyszyç ich urz´dowej publikacji. Szczegó∏y tego odes∏ania powinny okreÊliç Paƒstwa Cz∏onkowskie.
2. Paƒstwa Cz∏onkowskie zobowiàzane sà do przedstawienia Komisji tekstów przyjmowanych przez siebie podstawowych przepisów prawa krajowego, które dotyczà dziedziny
regulowanej niniejszà dyrektywà, jak równie˝ do przedstawienia tabeli zawierajàcej relacje pomi´dzy niniejszà dyrektywà oraz tymi przepisami.
Art. 5
[Adresaci dyrektywy]
Niniejsza dyrektywa jest adresowana do Paƒstw Cz∏onkowskich.
Sporzàdzono w Brukseli 13 paêdziernika 1997 r.
Za Parlament Europejski

Za Rad´

Przewodniczàcy

Przewodniczàcy

J.M. GIL - ROBLES

R. GOEBBELS
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ZA¸ÑCZNIK I
Listy zamawiajàcych obj´tych zakresem Porozumienia zgodnie z Za∏àcznikiem I do Porozumienia (Zamawiajàcy szczebla centralnego)
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK II
Wzory og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych na us∏ugi
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK III
Wzory og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych na dostawy
[pomini´to]

ZA¸ÑCZNIK IV
Wzory og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych na roboty budowlane
A. Wst´pne og∏oszenie o planowanym zamówieniu
1. Nazwa, adres, numer telefonu i telefaksu, adres telegraficzny, teleks zamawiajàcego.
2. (a) Lokalizacja robót budowlanych.
(b) Charakter i zakres robót, które majà byç wykonane, a w przypadku, gdy obiekt budowlany ma byç wykonywany w cz´Êciach – charakterystyka poszczególnych cz´Êci.
(c) O ile mo˝liwe, koszty szacunkowe zakresu proponowanych us∏ug.
3. (a) Przewidywany termin rozpocz´cia procedury przetargowej dla danego zamówienia
lub zamówieƒ.
(b) O ile jest znana, przewidywana data rozpocz´cia robót.
(c) O ile jest znany, przewidywany harmonogram ukoƒczenia robót.
4. O ile sà znane, warunki finansowania robót, korekty cen lub wskazanie przepisów,
w których sà one zawarte.
5. Inne informacje.
6. Data wys∏ania og∏oszenia.
7. Data otrzymania og∏oszenia przez Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
8. Wskazanie czy zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia.
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B. Procedury otwarte
1. Nazwa, adres, numer telefonu i telefaksu, adres telegraficzny, teleks zamawiajàcego.
2. (a) Wybrana procedura udzielania zamówienia.
(b) Charakter zamówienia, odnoÊnie którego majà byç sk∏adane oferty.
3. (a) Lokalizacja robót budowlanych.
(b) Charakter i zakres robót, które majà byç wykonane, a tak˝e ogólna charakterystyka obiektu bioràc pod uwag´ wszystkie dotyczàce przysz∏ych robót oraz, jeÊli jest
znany, szacunkowy czas, w którym takie opcje mogà byç zastosowane.
(c) JeÊli roboty czy zlecenie ma byç realizowane w kilku cz´Êciach, wielkoÊç poszczególnych cz´Êci oraz wskazanie, czy mo˝na wyst´powaç w przetargu na jednà, kilka czy wszystkie cz´Êci.
(d) Informacje na temat celu robót czy zamówienia, jeÊli w zakres tego ostatniego
wchodzà tak˝e prace projektowe.
4. Termin ukoƒczenia prac lub okres trwania umowy, a jeÊli to mo˝liwe czas rozpocz´cia robót.
5. (a) Nazwa i adres instytucji, w której mo˝na otrzymaç dokumenty przetargowe i innà
dokumentacj´ dodatkowà.
(b) WysokoÊç i warunki uiszczenia zap∏aty za udost´pnienie wy˝ej wymienionej dokumentacji, o ile dotyczy.
6. (a) Ostateczny termin sk∏adania ofert
(b) Adres pod jaki nale˝y przesy∏aç oferty.
(c) J´zyk, lub j´zyki, w jakich nale˝y sporzàdziç oferty.
7. (a) O ile dotyczy, osoby upowa˝nione do uczestniczenia w otwieraniu ofert.
(b) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert.
8. Wymagane wadium lub gwarancje.
9. G∏ówne warunki finansowania, p∏atnoÊci lub odniesienie do przepisów, które o tym
stanowià.
10. O ile dotyczy, forma prawna, jakà musi przyjàç grupa wykonawców, której przyznano
realizacj´ zamówienia.
11. Minimum wymogów ekonomicznych i technicznych, jakie musi spe∏niç wykonawca,
któremu udziela si´ zamówienia.
12. Okres, w jakim oferent zwiàzany jest ofertà.
13. Kryteria udzielenia zamówienia. Nale˝y podaç inne kryteria ani˝eli kryterium „najni˝szej ceny,” jeÊli nie podano ich w dokumentacji przetargowej.
14. O ile dotyczy, zakaz przedstawiania rozwiàzaƒ wariantowych.
15. Inne informacje.
16. Data opublikowania og∏oszenia wst´pnego w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich lub informacja o jego nie opublikowaniu.
17. Data wys∏ania og∏oszenia.
18. Data otrzymania og∏oszenia przez Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
19. Wskazanie czy zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia.
C. Procedury ograniczone
1. Nazwa, adres, numer telefonu i telefaksu, adres telegraficzny, teleks zamawiajàcego.
2. (a) Wybrana procedura przetargowa.
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(b) O ile dotyczy, uzasadnienie skorzystania z procedury przyspieszonej.
(c) Charakter zamówienia, którego majà dotyczyç oferty.
3. (a) Lokalizacja robót budowlanych.
(b) Charakter i zakres zlecanych us∏ug, oraz ogólny charakter robót w∏àczajàc jakiekolwiek opcje dotyczàce przysz∏ych robót, oraz jeÊli jest znany, szacunkowy czas,
w którym takie opcje mogà byç zastosowane.
(c) JeÊli roboty lub zamówienie ma byç realizowane w kilku cz´Êciach, wielkoÊç poszczególnych cz´Êci oraz wskazanie, czy mo˝na wyst´powaç w przetargu o jednà,
kilka czy wszystkie cz´Êci.
(d) Informacje na temat celu robót lub zamówienia, jeÊli w zakres tego ostatniego
wchodzà tak˝e prace projektowe.
4. Termin ukoƒczenia prac lub okres trwania umowy, a jeÊli to mo˝liwe czas rozpocz´cia robót.
5. O ile dotyczy, forma prawna, jakà musi przyjàç grupa wykonawców, której udzielono
zamówienia.
6. (a) Ostateczny termin sk∏adania ofert.
(b) Adres pod jaki nale˝y przesy∏aç oferty.
(c) J´zyk lub j´zyki, w jakich nale˝y sporzàdziç oferty.
7. Ostateczny termin wysy∏ania zaproszeƒ do udzia∏u w przetargu.
8. Wymagane wadium lub gwarancje.
9. G∏ówne warunki finansowania, p∏atnoÊci lub odniesienie do przepisów, które o tym
stanowià.
10. Informacje dotyczàce osobistej sytuacji wykonawcy oraz minimum wymogów ekonomicznych i technicznych stawianych wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.
11. Kryteria udzielenia zamówienia jeÊli nie zosta∏y wymienione w zaproszeniu do sk∏adania ofert.
12. O ile dotyczy, zakaz proponowania rozwiàzaƒ wariantowych.
13. Inne informacje.
14. Data opublikowania og∏oszenia wst´pnego w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich lub informacja o jego nie opublikowaniu.
15. Data wys∏ania og∏oszenia.
16. Data otrzymania og∏oszenia przez Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
17. Wskazanie czy zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia.
D. Procedury negocjacyjne
1. Nazwa, adres, numer telefonu i telefaksu, adres telegraficzny, teleks zamawiajàcego.
2. (a) Wybrana procedura przetargowa.
(b) O ile dotyczy, uzasadnienie skorzystania z procedury przyspieszonej.
(c) Charakter zamówienia, którego majà dotyczyç oferty.
3. (a) Lokalizacja robót budowlanych.
(b) Charakter i zakres zlecanych us∏ug, które majà byç wykonane oraz ogólna charakterystyka obiektu budowlanego w∏àczajàc jakiekolwiek opcje dotyczàce przysz∏ych robót, oraz jeÊli jest znany, szacunkowy czas, w którym takie opcje mogà
byç zastosowane.
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(c) JeÊli roboty lub zamówienie ma byç realizowane w kilku cz´Êciach, wielkoÊç poszczególnych cz´Êci oraz wskazanie, czy mo˝na ubiegaç si´ o jednà, kilka czy
wszystkie cz´Êci.
(d) Informacje na temat celu robót lub zamówienia, jeÊli w zakres tego ostatniego
wchodzà tak˝e prace projektowe.
4. Termin ukoƒczenia prac, lub okres trwania umowy, a jeÊli to mo˝liwe czas rozpocz´cia robót.
5. O ile dotyczy, forma prawna, jakà musi przyjàç grupa wykonawców, której udzielono
zamówienia.
6. (a) Ostateczny termin sk∏adania ofert.
(b) Adres pod jaki nale˝y przesy∏aç oferty.
(c) J´zyk lub j´zyki, w jakich nale˝y sporzàdziç oferty.
7. Wymagane wadium lub gwarancje.
8. G∏ówne warunki finansowania, p∏atnoÊci lub odniesienie do przepisów, które o tym
stanowià.
9. Informacje dotyczàce osobistej sytuacji wykonawcy oraz minimum wymogów ekonomicznych i technicznych stawianych wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.
10. O ile dotyczy, zakaz przedstawiania rozwiàzaƒ wariantowych.
11. O ile dotyczy, nazwiska i adresy wykonawców, którzy ju˝ zostali wybrani przez zamawiajàcego.
12. Daty poprzednich publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
13. Inne informacje.
14. Data opublikowania og∏oszenia wst´pnego w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
15. Data wys∏ania og∏oszenia.
16. Data otrzymania og∏oszenia przez Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
17. Data opublikowania poprzedniego og∏oszenia.
18. Wskazanie czy zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia.
E. Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia
1. Nazwa i adres zamawiajàcego.
2. Wybrana procedura.
3. Data udzielenia zamówienia.
4. Kryteria udzielenia zamówienia.
5. Liczba otrzymanych ofert.
6. Nazwa i adres wybranego/ wybranych wykonawcy/ wykonawców.
7. Charakter i zakres przewidzianych robót, ogólna charakterystyka gotowego obiektu.
8. Cena lub przedzia∏ cenowy (minimum/ maksimum).
9. WartoÊç wybranej oferty albo najni˝sza lub najwy˝sza cena, która brana by∏a pod
uwag´ przy udzielaniu zamówienia.
10. O ile dotyczy, wartoÊç lub udzia∏ tej cz´Êci zamówienia, jaka zostanie przekazana do
realizacji stronie trzeciej.
11. Inne informacje.
12. Data opublikowania og∏oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot
Europejskich.
13. Data wys∏ania og∏oszenia.
14. Data otrzymania og∏oszenia przez Urzàd Publikacji Urz´dowych Wspólnot Europejskich.
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Regulacje krajowe Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàce
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/EC
z 13 paêdziernika 1997 r. 2
Belgia
01. Arr˘té royal du 25/03/1999 modifiant l’arr˘té royal du 8 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de concessies voor openbare werken, Moniteur belge du 09/04/1999
p. 11690
02. Arr˘té royal du 25/03/1999 modifiant l’arr˘té royal du 8 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de concessies voor openbare werken, Moniteur belge du 09/04/1999
p. 11707
Dania
01. Bekendtgørelse nr. 789 af 05/11/1998 om fremgangsmˆderne ved offentlige indkøb af
tjenesteydelser i Den Europæiske Union. Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen.
Lovtidende A hæfte 159 udgivet den 13/11/1998 s. 4622
02. Bekendtgørelse nr. 788 af 05/11/1998 om fremgangsmˆderne ved offentlige indkøb af
varer i Den Europæiske Union. Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j. nr. 2:741-8.
Lovtidende A hæfte 159 udgivet den 05/11/1998 s. 4555
03. Bekendtgørelse nr. 799 af 10/11/1998 om samordning af fremgangsmˆderne ved
indgˆelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union. By- og
Boligmin., 7.kt.j.nr. B-6233-9. Lovtidende A hæfte 163 udgivet den 20/11/1998 s. 4701
Niemcy
brak danych
Grecja
brak danych
Hiszpania
brak danych
Francja
brak danych
Irlandia
01. Statutory Instruments number 378 of 1998 implementing Directive 92/50/EEC
(Service) as amended
2

na podstawie bazy danych CELEX
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02. Statutory Instruments number 379 of 1998 implementing Directive 93/36/EEC
(Supplies) as amended
03. Statutory Instruments number 380 of 1998 implementing Directive 93/37/EEC
(Works) as amended
W∏ochy
01. Decreto legislativo del 20/10/1998 n. 402, modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 24 luglio 1992, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE, Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - del 24/11/1998 n. 275 pag. 4
Luksemburg
brak danych
Holandia
01. Besluit van 27/08/1998 tot wijziging van het Besluit overhoidsaanbestedingen,
Staatsblad 1998, nr. 542
02. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18/01/1999 (Regeling houdende
wijziging van de Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en
aanbestedingen nutssector, Staatscourant van 27/01/1999, nr. 18, bl. 11
Austria
01. Verordnung der Landesregierung vom 23/06/1998, Zl. LAD-319/10/1998, mit der
Durchführungsbestimmungen zum Kärntner Auftragsvergabegesetz 1997 erlassen
werden, Landesgesetzblatt für Kärnten, Nr. 40/1998, herausgegeben am 14/07/1998
Portugalia
01. Decreto-lei n.º 59/99 de 02/03/1999, Diário da República I Série A n.º 51 de 02/03/1999
Página 1102
Finlandia
01. Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista/Förordning om sˆdan upphandling av varor, tjänster och byggnadsentreprenader som överstiger tröskelvärdet (380/98) 29/05/1998
02. Landskapslag angˆende tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig
upphandling (43/94) 14/05/1994, ändrad genom (57/96) 16/08/1996, Ålands
författningssamling
03. Landskapsförordning om offentlig upphandling (101/98) 08/10/1998, Ålands författningssamling
Szwecja
01. Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1997:1068
02. Förordning om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS) 1998:59
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03. Förordning om annonser vid offentlig upphandling, Svensk författningssamling (SFS)
1998:77
04. Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, Svensk
författningssamling (SFS) 1998:78
Zjednoczone Królestwo
brak danych
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Publikacje Urz´du Zamówieƒ Publicznych
1. „Zamówienia Publiczne. Co powinni wiedzieç urz´dnicy i przedsi´biorcy”, 1995 r.
2. „The Act on Public Procurement with Implementing Laws, Forms and Commentary”,
1995 r.
3. „Informator Urz´du Zamówieƒ Publicznych”, 1996 r.
4. „Zamówienia publiczne w Êwietle Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego”,
1996 r.
5. „Zamówienia publiczne, aspekty ekonomiczno-finansowe”, 1996 r.
6. „Negocjacje w zamówieniach publicznych”, 1996 r.
7. „Umowy i kierowanie umowami dotyczàcymi systemów informatycznych i us∏ug
towarzyszàcych”, 1996 r.
8. „Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej – Procedury odwo∏awcze”, 1998 r.
9. „Zielona ksi´ga. Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej. W poszukiwaniu
rozwiàzaƒ”, 1998 r.
10. „Orzecznictwo Zespo∏u Arbitrów. Przeglàd wybranych wyroków wydanych w okresie
styczeƒ–lipiec 1998 r.”, 1998 r.
11. „Orzecznictwo Zespo∏u Arbitrów. Przeglàd wybranych wyroków wydanych w okresie
sierpieƒ –grudzieƒ 1998 r.”, 1999 r.
12. „Jak uniknàç b∏´dów przy udzielaniu zamówieƒ publicznych. Wyniki kontroli
przeprowadzonych przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych”, 1999 r.

