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WPROWADZENIE
1.

W³aciwa polityka dotycz¹ca zamówieñ publicznych na jednolitym rynku ma
podstawowe znaczenie w realizacji takich zamierzeñ, jak: trwa³y i dalekosiê¿ny rozwój, stworzenie miejsc pracy, wspieranie rozwoju prywatnych przedsiêbiorstw zdolnych do wykorzystywania mo¿liwoci, jakie stwarza jednolity rynek,
co czyni je konkurencyjnymi na rynkach ogólnowiatowych, oraz zapewnienie
podatnikom i klientom us³ug o najwy¿szej jakoci. Co roku europejskie podmioty zamawiaj¹ce dokonuj¹ zakupu towarów i us³ug za oko³o 720 miliardów
ECU, co stanowi wydatek rzêdu prawie 2 000 ECU na jednego obywatela pañstw
nale¿¹cych do Unii. Ze wzglêdów ekonomicznych zwi¹zanych z zamówieniami
publicznymi dokonywanie efektywnych zakupów mo¿e doprowadziæ do znacznych oszczêdnoci w wydatkach ponoszonych przez w³adze publiczne, a tym
samym przez podatników. Jest to szczególnie wa¿ne w polityce redukcji deficytu finansowego narzuconej przez kryteria zbie¿noci ustalone w Maastricht.
Polityka polegaj¹ca na wiêkszej otwartoci w zamówieniach publicznych daje
te¿ wiele innych, mo¿e mniej wymiernych, korzyci: rzetelne, przejrzyste i nie
dyskryminuj¹ce procedury udzielania zamówieñ, umo¿liwienie dostawcom dochodzenia ich praw w s¹dach pañstwowych, zmniejszenie ryzyka nadu¿yæ i
korupcji w administracji.

2.

G³ównymi celami polityki zamówieñ publicznych w Unii s¹: ustalenie warunków konkurencyjnoci niezbêdnych do udzielenia zamówieñ publicznych, wydatkowania publicznych rodków pieniê¿nych poprzez wybór najkorzystniejszej sporód przedstawionych ofert, dostêp dostawców/wykonawców do prawdziwie jednolitego rynku daj¹cego du¿e mo¿liwoci ekonomiczne oraz wzmocnienie konkurencji pomiêdzy europejskimi przedsiêbiorstwami.

3.

W kwestii skutecznoci  wyniki odnonie przejrzystoci procedur udzielania zamówieñ s¹ bardzo zachêcaj¹ce. Niemniej jednak dwa g³ówne problemy
wci¹¿ nie zosta³y rozwi¹zane: z jednej strony  niewystarczaj¹ce i niekompletne wdro¿enie dyrektyw o zamówieniach publicznych przez pañstwa cz³onkowskie; z drugiej strony  wzglêdnie s³aby nacisk po³o¿ony na terminowoæ wdro¿enia, zbie¿noæ cen, wejcie publicznego sektora importuj¹cego na rynek oraz
zwiêkszenie liczby oferentów nie spe³ni³o do tej pory oczekiwañ.

4.

W celu poprawienia sytuacji w wy¿ej wymienionych kwestiach Komisja
przedstawia Zielon¹ Ksiêgê w której zawarte s¹ ramy szerokiej dyskusji na
temat zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej. Informacje w niej zawarte
odzwierciedlaj¹ wstêpne stanowisko Komisji dotycz¹ce wielu zagadnieñ. Strony zainteresowane (Rada Wspólnot Europejskich, Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczny i Spo³eczny Komitet do spraw Regionów, towarzystwa handlowe, organy i podmioty zamawiaj¹ce, dostawcy/wykonawcy i klienci) s¹ proszone o przedstawienie swoich pogl¹dów na pimie do 31 marca 1997 roku.
Na podstawie nades³anych propozycji na pimie Komisja zdecyduje o zorganizowaniu spotkania z zainteresowanymi stronami oraz nakreli projekt Informacji o zamówieniach publicznych.
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5.

W Zielonej Ksiêdze poruszane s¹ nastêpuj¹ce kwestie:

·

cele polityki dotycz¹cej zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej oraz nacisk po³o¿ony na terminowoæ,

·

wprowadzenie aktów prawnych Wspólnoty do systemów prawnych poszczególnych pañstw oraz skuteczne ich stosowanie,

·

u³atwienie dostêpu do rynku poprzez wykorzystanie informacji, szkolenie oraz
zastosowanie elektronicznego systemu zamówieñ,

·

sposób, w jaki mo¿na po³¹czyæ politykê zamówieñ publicznych z pozosta³ymi kierunkami dzia³añ wytyczonymi przez Wspólnotê, a w szczególnoci dotycz¹cymi ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MiP), normalizacji, sieci
transeuropejskich (TEN), Funduszy Strukturalnego i Spójnoci, zamówieñ
udzielanych przez europejskie instytucje lub finansowanych z funduszy Wspólnoty w dziedzinie polityki spo³ecznej, rodowiska naturalnego i sektora obrony
narodowej oraz

·

dostêp do rynków zamówieñ innych pañstw.

Maj¹c na uwadze Czytelnika, na wstêpie ka¿dego rozdzia³u umiecilimy krótkie
streszczenie jego treci, natomiast na koñcu  krótk¹ listê zagadnieñ, które mo¿na poruszyæ w czasie dyskusji.
6.

Ramy ustawodawcze dla zamówieñ publicznych zosta³y ju¿ ustalone . Istotne jest, ¿eby zachowaæ ich stabilnoæ i dlatego wprowadzanie znacznych zmian
nie jest wskazane. Nie znaczy to oczywicie, ¿e Komisja zrzeknie siê prawa do
przejawiania inicjatywy. W okrelonych ramach prawnych nale¿y wzmóc wysi³ki
odnonie wdro¿enia dyrektyw przez pañstwa cz³onkowskie oraz stosowania zasad przez w³adze i podmioty zamawiaj¹ce. Zielona Ksiêga nawietla szereg problemów wynikaj¹cych ze stosowania dyrektyw oraz przedstawia ewentualne sposoby rozwi¹zania tych problemów, które to rozwi¹zania bêd¹ tematem dyskusji
z udzia³em stron zainteresowanych (patrz: rozdzia³ 3).

7.

Skoro ramy ustawodawcze zosta³y ju¿ ustalone, zarówno podmioty zamawiaj¹ce, jak i dostawcy/wykonawcy musz¹ wykorzystaæ mo¿liwoci, jakie stwarzaj¹ te normy prawne oraz zwiêkszyæ korzyci z nich p³yn¹ce do maksimum.
Niemniej jednak wiele podmiotów zamawiaj¹cych nie dysponuje wystarczaj¹c¹
wiedz¹ na temat zobowi¹zañ prawnych, jakim podlegaj¹; dostawcy/wykonawcy,
a w szczególnoci MiP, czêsto wydaj¹ siê byæ niewiadomi mo¿liwoci istniej¹cych na rynku. W³anie w tym zakresie nale¿y w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci
stwarzane przez system szkoleñ oraz dostêp do informacji. W przysz³oci przetarg elektroniczny bêdzie odgrywaæ kluczow¹ rolê w zwiêkszeniu przejrzystoci
oraz dostêpu do zamówieñ publicznych (patrz: rozdzia³ 4).

8. Polityka zamówieñ publicznych ma pozytywny oddwiêk w innych dzia³aniach
podejmowanych przez Wspólnotê (patrz: rozdzia³ 5):
·

Uczynienie dostêpu do rynku bardziej przejrzystym pozwoli MiP wejæ na
nowe rynki pomimo, ¿e firmy te nadal borykaj¹ siê z trudnociami zwi¹zanymi
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z udzia³em w przetargach na zamówienia publiczne. W Zielonej Ksiêdze wymieniono rodki, których zastosowanie mog³oby poprawiæ obecn¹ sytuacjê.

9.

·

W kwestii normalizacji, Komisja zamierza skupiæ wysi³ki, we wspó³pracy ze
rodowiskiem gospodarczym, na zapewnieniu zgodnoci norm danych instytucji z normami europejskimi w takim zakresie, w jakim bêd¹ wykorzystane w
dokumentach dotycz¹cych zamówieñ, co u³atwi skuteczne otwarcie rynku
publicznych zamówieñ.

·

Zaanga¿owanie kapita³u pañstwowego i prywatnego niezbêdnego dla sieci
transeuropejskich jest motywowane procedurami udzielenia zamówienia, okrelonymi w dyrektywach zapewniaj¹cych inwestorom odpowiedni zwrot zainwestowanych rodków.

·

W³aciwe stosowanie zasad Wspólnoty równie¿ jest pomocne przy przydzielaniu rodków Wspólnoty (z Funduszy Strukturalnych i Regionalnych, zamówieñ finansowanych przez Wspólnotê oraz zamówieñ udzielanych przez
instytucje Wspólnoty).

·

Zasady dotycz¹ce zamówieñ publicznych mog¹ siê przyczyniæ do lepszej
realizacji spo³ecznych i rodowiskowych celów polityki.

·

W Zielonej Ksiêdze Komisja potwierdza raz jeszcze, ¿e jest otwarta na wszelkie inicjatywy maj¹ce na celu pobudzenie konkurencji w zwi¹zku z zamówieniami w sektorze zbrojeniowym z uwzglêdnieniem jednak kwestii zachowania
to¿samoci europejskiej odnonie bezpieczeñstwa i polityki obronnej, jak równie¿ zwiêkszenia konkurencji pomiêdzy firmami prowadz¹cymi dzia³alnoæ w
tej ga³êzi przemys³u.
Wejcie w ¿ycie nowego Porozumienia o Zamówieniach Rz¹dowych (GPA)
wiatowej Organizacji Handlu (WTO) daje dostêp firmom prowadz¹cym dzia³alnoæ w pañstwach cz³onkowskich do wielu rynków pañstw nie nale¿¹cych do
Wspólnoty. Globalizacja zamówieñ publicznych jest zaawansowana. Przedsiêbiorstwa europejskie musz¹ podj¹æ to wyzwanie z determinacj¹. W obliczu
bezwzglêdnej i narastaj¹cej konkurencji miêdzynarodowej, powodzenie przedsiêwziêcia bêdzie zale¿a³o od innowacji oraz globalnego spojrzenia na obecn¹
sytuacjê. Zielona Ksiêga zaprasza wszystkie zainteresowane strony do dzielenia siê informacjami dotycz¹cymi wszelkich problemów rynkowych, które napotykaj¹. W kontekcie otwarcia rynków wa¿ne jest, a¿eby udzielaæ pomocy stowarzyszonym pañstwom Europy rodkowej i Wschodniej, podobnie jak i krajom
basenu Morza ródziemnego w celu ustalenia najlepszego sposobu udzielania
zamówieñ publicznych.
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1. WSTÊP
1.1. Efektywna polityka zamówieñ publicznych ma istotne znaczenie dla
powodzenia ca³ego rynku jednolitego. Co roku w³adze Unii Europejskiej wydaj¹
oko³o 720 miliardów ECU na zakup towarów i us³ug; stanowi to 11% Produktu
Krajowego Brutto pañstw Unii Europejskiej. Po ustaleniu ram prawnych
dotycz¹cych zamówieñ publicznych we Wspólnocie wa¿ne jest, ¿eby rozwa¿yæ
i przedyskutowaæ jak najlepiej wykorzystaæ ca³y ten potencja³. Odbêd¹ siê
debaty, w których do wziêcia udzia³u zaproszono pañstwa cz³onkowskie,
Parlament Europejski oraz  co szczególnie zas³uguje na uwagê podmioty
zamawiaj¹ce oraz samych dostawców/wykonawców.
1.2. W kwestii polityki, dotycz¹cej zamówieñ publicznych Unia Europejska
poczyni³a znaczne postêpy. Ramy ustawodawcze, dotycz¹ce otwartych i
opartych na zasadach konkurencyjnoci zamówieniach publicznych zosta³y
ju¿ ustalone, a w chwili obecnej wdra¿a siê je w pañstwach cz³onkowskich.
Podmioty uczestnicz¹ce w postêpowaniach o zamówienia publiczne
stopniowo przystosowuj¹ siê do nowej sytuacji. Polityka ta bêdzie
kontynuowana w celu zachêcenia do wprowadzania zmian w tradycyjnej
metodzie dokonywania zakupów, dotychczas stosowanej w pañstwach
cz³onkowskich, co przyczyni siê do stworzenia rodowiska sprzyjaj¹cego
rozwojowi gospodarczemu w zintegrowanej Europie. Konkurencyjnoæ
w dziedzinie zamówieñ publicznych jest dzisiaj czêstszym zjawiskiem ni¿
kiedykolwiek w przesz³oci. Szerszy dostêp do rynku zamówieñ publicznych
innych pañstw, ³¹cznie z pañstwami poza Uni¹ Europejsk¹, ju¿ teraz stwarza
nowe mo¿liwoci na rynku.
1.3. Polityka, dotycz¹ca zamówieñ publicznych stwarza nowe mo¿liwoci, ale
jest te¿ potê¿nym wyzwaniem. Nowe zasady wymagaj¹ dostosowania
tradycjonalnego sposobu mylenia do nowych realiów. Dla podmiotu
zamawiaj¹cego oznacza to, na porz¹dku dziennym, koniecznoæ prowadzenia
interesów z nowymi firmami, czêsto dzia³aj¹cymi na obszarze innych pañstw
cz³onkowskich. Dla dostawcy oznacza to: rosn¹c¹ konkurencjê, potrzebê
sprawdzenia nowych rynków oraz istotny wymóg bycia konkurencyjnym na
rynku miêdzynarodowym. Rz¹dy pañstw cz³onkowskich równie¿ musz¹ stan¹æ
na wysokoci zadania. Bêd¹c g³ównymi nabywcami, musz¹ stosowaæ siê do
zasad; s¹ te¿ odpowiedzialne za przejrzystoæ systemu, musz¹ równie¿
wdra¿aæ dyrektywy do krajowych systemów prawnych z jednoczesnym
poszanowaniem ich politycznych zobowi¹zañ.
1.4. Nadszed³ czas, ¿eby przeledziæ wyniki naszych dzia³añ i uwiadomiæ sobie
co jeszcze pozosta³o do zrobienia. To w³anie przyjêcie dyrektyw Wspólnoty,
ich wdro¿enie, nawet jeli tylko czêciowe, oraz dzia³ania Komisji maj¹ce na
celu ochronê praw wynikaj¹cych z tych dyrektyw przyczyni³y siê do istotnego
wdro¿enia elementów systemu dokonywania zakupów. Niemniej jednak
proces ten jest trudny, a czasami nawet bolesny, zw³aszcza kiedy ma siê do
czynienia z relacjami opartymi na zwyczajach, szczególnych powi¹zaniach
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oraz preferencjach krajowych, które zosta³y ju¿ ugruntowane. Kultywowane
od lat tradycje nieefektywnych zakupów s¹ sukcesywnie wykorzeniane.
Niektóre podmioty zamawiaj¹ce mog¹ ju¿ s³u¿yæ jako przyk³ad jak po
zastosowaniu zasad Wspólnoty mo¿na gospodarnie wydawaæ pieni¹dze.
Rynki zamówieñ pañstw cz³onkowskich zaczynaj¹ siê otwieraæ; konkurencja
ronie, a nasz przemys³ jest coraz lepiej przygotowany do stawienia czo³a
wyzwaniom w skali miêdzynarodowej. Niemniej jednak wiele pozosta³o do
zrobienia, jeli nasza polityka dotycz¹ca zamówieñ publicznych ma byæ w
pe³ni realizowana.
1.5. Oczywicie, powodzenie wdro¿enia wspomnianego procesu zale¿y w du¿ej
mierze od podmiotów zamawiaj¹cych i dostawców bez wzglêdu na ich
wielkoæ. Zarówno Komisja, jak i pañstwa cz³onkowskie odgrywaj¹ g³ówn¹
rolê w tym procesie. Musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ w celu stworzenia
warunków, dla konkurencyjnego udzielania zamówieñ, a nasze
przedsiêbiorstwa bêd¹ mog³y znakomicie prosperowaæ. Potencja³
gospodarczy i, ostatecznie, praca ludzka bêd¹ w znacznym stopniu nie
wykorzystane, jeli przeszkody w miêdzynarodowych transakcjach towarowous³ugowych nie zostan¹ usuniête. Sprawne funkcjonowanie rynku
wewnêtrznego zamówieñ jest istotne w kontekcie debaty tocz¹cej siê na
temat Europejskiego Paktu Zaufania w sprawie Zatrudnienia.
1.6. Zamiarem autorów Zielonej Ksiêgi jest stworzenie ram tematycznych dla
debaty, w toku której poruszanych bêdzie wiele zagadnieñ. W kolejnych
rozdzia³ach autorzy nakrel¹ podstawy, na których Komisja opiera swoje
koncepcje odnonie wielu zagadnieñ, które s¹ kluczowe zarówno dla
aktualnej, jak i przysz³ociowej polityki Wspólnoty dotycz¹cej zamówieñ
publicznych. Kwestiami tymi s¹, miedzy innymi, skuteczne wdro¿enie
ustawodawstwa Wspólnoty do systemów prawnych poszczególnych pañstw
oraz stosowanie wspomnianego ustawodawstwa; znalezienie sposobu na
u³atwienie dostêpu do rynku poprzez informowanie, szkolenie i stosowanie
metody zamówieñ drog¹ elektroniczn¹; sposób na poprawne stosowanie
prawa o zamówieniach publicznych przy jednoczesnej realizacji innych
strategii Wspólnoty dotycz¹cych polityki odnonie ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw (MIP), Transeuropejskich Sieci (TEN), normalizacji,
Funduszu Strukturalnego i Funduszy Spójnoci oraz zamówieñ udzielanych
przez instytucje europejskie lub wykorzystanie zasobów Wspólnoty na
realizacjê polityki spo³ecznej, polityki ochrony konsumenta i w koñcu dostêpu
do rynków zamówieñ pozosta³ych pañstw. Z myl¹ o Czytelniku ka¿dy rozdzia³
rozpoczyna siê krótkim streszczeniem i koñczy list¹ kluczowych zagadnieñ
do dyskusji.
1.7. Komisja zaprasza wszystkie zainteresowane strony (Rada Wspólnot
Europejskich, Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczny i Spo³eczny,
Komitet do spraw Regionów, towarzystwa handlowe, podmioty zamawiaj¹ce,
wykonawcy i klienci) do zaprezentowania swoich opinii. Opinie na temat
ca³oci lub fragmentów Zielonej Ksiêgi nale¿y sporz¹dziæ na pimie i przes³aæ
do 31 marca 1997 roku do:
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Dyrektora Generalnego -DG XV
Internal Market and Financial Services
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruksela
Fax: (+32 2) 295.65.00
E-mail: John.MOGG @DG15.cec.be
Pod koniec wspomnianych konsultacji Komisja zadecyduje, czy nale¿y
zorganizowaæ spotkanie w Brukseli z udzia³em zainteresowanych stron.
1.8. Komisja sporz¹dzi Informacjê o zamówieniach publicznych na podstawie
sugestii pañstw zg³oszonych do Zielonej Ksiêgi, analizy i refleksji na temat
wp³ywu i skutecznoci dzia³ania Rynku Wewnêtrznego 1 . Wspomniana
Informacja bêdzie zawieraæ plan dzia³añ, okreli dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ
w celu poprawienia skutecznoci ramy prawnej oraz pe³niejszego osi¹gniêcia
celów polityki Wspólnoty dotycz¹cej zamówieñ publicznych.
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2. T£O DEBATY
Celem polityki Unii, dotycz¹cej zamówieñ publicznych jest osi¹gniêcie stanu
uczciwej i otwartej konkurencji na rynku zamówieñ publicznych, co pozwala
dostawcom/wykonawcom osi¹gn¹æ maksimum korzyci z rynku jednolitego,
natomiast podmioty zamawiaj¹ce maj¹ szerszy zakres konkurencyjnych ofert do
wyboru. Podstawowa rama prawna Wspólnoty, która okaza³a siê bardzo potrzebna,
zosta³a ju¿ stworzona: jej cech¹ charakterystyczn¹ jest stan idealnej równowagi
pomiêdzy dogmatami prawa i elastycznoci¹ dzia³añ. Osi¹gniêto ju¿ pozytywne
wyniki w kwestii przejrzystoci, co jest bardzo zachêcaj¹ce do dalszych dzia³añ.
Odnonie wp³ywu zasad na sytuacjê gospodarcz¹ posiadane dane nie s¹ tak
optymistyczne i wykazuj¹, ¿e istnieje wiele problemów dotycz¹cych skutecznoci
stosowania ustawodawstwa w praktyce, pomimo, ¿e pojawia siê wiele pozytywnych
symptomów w tej kwestii.

I. Cele polityki Unii dotycz¹cej zamówieñ publicznych
2.1. Podstaw zasad otwartych zamówieñ Wspólnoty nale¿y siê doszukiwaæ
w Traktacie Wspólnoty Europejskiej, szczególnie w postanowieniach
zapewniaj¹cych swobodny przep³yw towarów, us³ug i kapita³u, ustanawiaj¹cych
fundamentalne zasady (jakoæ traktowania, przejrzystoæ i wzajemne uznanie)
oraz zakazuj¹cych dyskryminacji na tle narodowociowym. W celu zwiêkszenia
skutecznoci wprowadzania tych podstawowych postanowieñ Traktatu okaza³o
siê niezbêdne pochodne, bardziej szczegó³owe ustawodawstwo (w postaci
dyrektyw). Obejmuje ono takie zagadnienia, jak udzielanie zamówieñ na roboty
budowlane, dostawy, wiadczenie us³ug (tradycyjne sektory zamówieñ
publicznych) udzielane przez podmioty oraz instytucje dzia³aj¹ce w takich
sektorach, jak telekomunikacja, transport, energia, sieæ wodna (przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoci publicznej) a tak¿e zapewnianie rodków odwo³awczych
dostawcom/wykonawcom (informacje szczegó³owe zawarte s¹ w Aneksie 1).
2.2. Zanim stworzono obecne ramy prawne Wspólnoty, istnia³a tendencja
ograniczania udzielania zamówieñ do indywidualnych rynków pañstw
cz³onkowskich. Jednoczenie stosowano politykê ochronn¹ wobec krajowych
dostawcówwykonawców i wiêkszoæ zamówieñ publicznych by³a zwykle
udzielana dostawcom krajowym bez wzglêdu na kryteria finansowe. Takie
warunki nie zachêca³y dostawców/wykonawców krajowych realizuj¹cych
zamówienia publiczne do zwiêkszania ich konkurencyjnoci. W konsekwencji
dawna polityka zakupowa czêsto nie uwzglêdnia³a w wystarczaj¹cym stopniu
aspektu handlowego w przeprowadzanych transakcjach, skutkiem czego
zarówno podatnik, jak i klient byli niewiadomie obci¹¿ani skutkami tej
nieefektywnej polityki i dodatkowymi kosztami.
2.3. Podstawowe cele polityki Unii dotycz¹cej zamówieñ publicznych w tym
kontekcie pozosta³y nie zmienione: stworzenie niezbêdnych warunków
konkurencyjnoci, w których zamówienia publiczne bêd¹ udzielane bez
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dyskryminowania, natomiast pieni¹dze podatników bêd¹ wydawane po wybraniu
najkorzystniejszej oferty; zapewnienie wykonawcom dostêpu do jednolitego rynku
z mo¿liwociami handlowymi, jakie ten rynek stwarza oraz stymulowanie
konkurencji pomiêdzy europejskimi dostawcami/wykonawcami. Stworzenie
skutecznej polityki dotycz¹cej zamówieñ publicznych w Europie jest kluczowe,
jeli jednolity rynek ma siê rozwijaæ w dalszej perspektywie i stwarzaæ nowe
miejsca pracy; Europejscy dostawcy/wykonawcy, którzy mog¹ korzystaæ z
mo¿liwoci, jakie stwarza najwiêkszy, zintegrowany rynek wewnêtrzny na wiecie
oraz skutecznie w dalszym ci¹gu konkurowaæ na rynku ogólnowiatowym a tak¿e
wiadczyæ lepsze jakociowo us³ugi publiczne po ni¿szych kosztach,
ponoszonych przez podatnika. W³adze pañstwowe i przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoci publicznej w pañstwach Unii Europejskiej wydaj¹ oko³o 720
miliardów ECU rocznie na towary i us³ugi, co w roku 1994 stanowi³o 11,5%
Produktu Krajowego Brutto piêtnastu pañstw cz³onkowskich lub, innymi s³owy,
równowartoæ produktu krajowego Belgii, Danii i Hiszpanii, czyli prawie 2.000
ECU w przeliczeniu na jednego obywatela Unii Europejskiej. Poszerzenie rynku
zamówieñ publicznych w Europie oznacza nabywanie towarów i us³ug w
skutecznych systemach dokonywania zakupów, a w konsekwencji znaczne
oszczêdnoci w wydatkach ponoszonych przez rz¹dy pañstw, a tym samym
przez podatników. Takie okolicznoci s¹ szczególnie istotne w poruszanej
kwestii, jeli wemie siê pod uwagê siln¹ tendencjê do eliminowania deficytów
wed³ug kryteriów ustalonych w Maastricht.
2.4. Oczywicie, istniej¹ te¿ inne  byæ mo¿e mniej oczywiste  korzyci
wynikaj¹ce z bardziej otwartej polityki dotycz¹cej zamówieñ. Uczciwe, nie
dyskryminuj¹ce i przejrzyste procedury sprawiaj¹, ¿e nadu¿ycia i korupcja w
administracji pañstwowej jest coraz trudniejsza. Aczkolwiek przejrzyste
procedury same w sobie nie s¹ w stanie wyeliminowaæ w pe³ni oszustwa i korupcji,
to jednak skuteczny i odstraszaj¹cy system nadzoru, kontroli proceduralnej
oraz kary pozwalaj¹ce unikn¹æ nadu¿ywania zaufania publicznego. Ponadto
nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e tam, gdzie fundusze Wspólnoty zosta³y
przekazane, istniej¹ ju¿ dokumenty ustanawiaj¹ce normy zabezpieczaj¹ce przed
oszustwem i korupcj¹2 . Wspomniane zagadnienie mo¿e byæ ciekawym ród³em
refleksji i punktem wyjciowym dyskusji.

II. Dotychczasowe osi¹gniêcia
2.5. Raport Cecchini o kosztach pozaeuropejskich3 przewidywa³, ¿e skutkiem
wiêkszej przejrzystoci i wiêkszej otwartoci zamówieñ publicznych bêd¹
oszczêdnoci rzêdu 22 miliardów ECU. Niemniej jednak do tej pory nie ma
¿adnego dowodu na uzyskanie tak ogromnych oszczêdnoci. To samo odnosi
siê do zbie¿noci cenowych lub zwiêkszonego wspólnotowego przep³ywu
handlowego w odniesieniu do zamówieñ publicznych w szczególnie
newralgicznych sektorach gospodarki. We wspó³pracy z EUROSTAT
opracowano metody badawcze maj¹ce na celu ocenê porównawcz¹ wa¿noci
i struktury zamówieñ publicznych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich. Dwa
pañstwa cz³onkowskie, a mianowicie Portugalia 4 i Grecja5 dobrowolnie
przetestowa³y wspomniane metody, wed³ug których podzielono zamówienia
publiczne w tych pañstwach wed³ug wa¿noci na podstawie ró¿nych rodzajów
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posiadanych informacji (wartoæ i iloæ zamówieñ udzielanych przez
pañstwowe podmioty zamawiaj¹ce, rodzaj procedury przyznawania, nabyte
produkty, charakterystyka firm, którym udzielono zamówienia itd.). Podobn¹
akcjê planuje siê w Niemczech przed koñcem tego roku.
2.6. Komisja opublikowa³a informacjê o skutecznoci i wp³ywie ustawodawstwa
na Rynek Wewnêtrzny (1996 Review)6 . Jednym z tematów jest liberalizacja
zamówieñ publicznych. Próbuje siê znaleæ odpowied na pytanie, czy
zamierzone korzyci zosta³y osi¹gniête w danym sektorze, szczególnie
poprzez szczegó³ow¹ analizê wp³ywu ustawodawstwa na poda¿ i popyt, import, ewolucjê cen oraz zrealizowanych planów gospodarczych. Wyniki
wskazuj¹ na to, ¿e rynki zamówieñ publicznych w Europie wci¹¿ siê rozwijaj¹
w sposób znacz¹cy, nawet jeli polityka dotycz¹ca zamówieñ publicznych
nie przynios³a wszystkich planowanych korzyci, g³ównie dlatego, ¿e pañstwa
cz³onkowskie nie zdo³a³y wdro¿yæ dyrektyw do w³asnych norm prawnych.
2.7. Najbardziej zauwa¿alnym skutkiem wprowadzania dyrektyw jest bez w¹tpienia
znaczne zwiêkszenie przejrzystoci procedur udzielania zamówieñ. Liczba
og³oszeñ zamieszczanych w Dodatku do Dziennika Urzêdowego (oraz w jego
wersji elektronicznej  TED) znacznie wzros³a. Iloæ wszystkich og³oszeñ o
zamówieniach wzros³a z 12.000 w roku 1987 do 95.000 w 1995. Wed³ug
przewidywañ w ci¹gu nastêpnych dwóch lat iloæ tych og³oszeñ wzronie do
prawie 200.000. Powy¿sze liczby ilustruj¹, jak dyrektywy odnonie zamówieñ
publicznych wp³ynê³y na przejrzystoæ procedur udzielania zamówieñ. Co
wiêcej, ankieta przeprowadzona wród 1.600 dostawców wykaza³a, i¿ istnieje
zwiêkszone zainteresowanie nowymi mo¿liwociami (90% na rynkach
krajowych i 70% na rynkach zagranicznych). Niemniej jednak nale¿y dodaæ,
¿e oko³o 110.000 podmiotów zamawiaj¹cych, do których stosuje siê dyrektywy,
w tym oko³o 85% instytucji samorz¹dowych nie postêpuje zgodnie z
informacjami zawartymi w ich w³asnych og³oszeniach i nie stosuje siê te¿ do
wymagañ dotycz¹cych przejrzystoci.
2.8. Firmy dostarczaj¹ce sprzêt dla transportu komunalnego, telekomunikacji,
zak³adu energetycznego oraz s³u¿by zdrowia  wszystkie wymienione sektory
s¹ g³ównymi klientami  przesz³y przez proces przemian strukturalnych.
Modyfikacje te by³y wprowadzone z ró¿nych wzglêdów, wród których
niebagateln¹ rolê odgrywa³o wprowadzenie zasad dotycz¹cych procedur
udzielania zamówieñ. Zak³adanie spó³ek joint venture i dokonywanie fuzji
przedsiêbiorstw pozwoli³o w znacznym stopniu na podsumowanie wyników
badañ. G³ównym osi¹gniêciem jest bez w¹tpienia bardziej wydajny przemys³
w Europie, który lepiej wykorzystuje mo¿liwoci rynku jednolitego i jest lepiej
przygotowany do konkurowania w skali ogólnowiatowej.
2.9. Poza wspomnianymi zachêcaj¹cymi symptomami istnieje jednak problem
z brakiem zbie¿noci. Niektóre pañstwa cz³onkowskie nie inkorporowa³y
dyrektyw do przepisów krajowych. Tylko trzy pañstwa cz³onkowskie wdro¿y³y
w ca³oci dyrektywy. Czy trzeba jeszcze podkrelaæ fakt, ¿e Komisja wszczê³a
39 postêpowañ przeciwko pañstwom cz³onkowskim, które nie wdro¿y³y
dyrektyw do przepisów krajowych? Problem ten jest zwi¹zany z
zapewnieniem lepszej zbie¿noci z ustawodawstwem, który omówimy
w kolejnym rozdziale.
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2.10. Co wiêcej, wydaje siê, ¿e w pewnych sektorach podmioty zamawiaj¹ce nie
dostrzegaj¹ korzyci, które uzasadniaj¹ wysi³ki niezbêdne do wype³nienia
zobowi¹zañ na³o¿onych przez dyrektywy oraz zauwa¿a siê pewn¹ niechêæ
potencjalnych dostawców/wykonawców (szczególnie z pañstw
cz³onkowskich) do sk³adania ofert na zamówienia. Mo¿e byæ to spowodowane
opónieniem przedsiêbiorców w przyjmowaniu nowych wzorców zachowañ,
nowych zasad, oraz wykorzystywaniu nowych mo¿liwoci, jakie stwarza
rynek. Bez w¹tpienia niektórzy przedsiêbiorcy zareagowali na dostrze¿one
tendencje zintensyfikowania konkurencji przyjmuj¹c postawê defensywn¹
zamiast, stosuj¹c ekspansywne strategie, rozbudowywaæ swoj¹ pozycjê i
opanowaæ czêæ rynków pozosta³ych pañstw cz³onkowskich.
2.11. Ostatecznie udzia³ w imporcie zamówieñ publicznych w Europie jest nadal
nieznaczny: w przypadku bezporednich transakcji transgranicznych import
wzrós³ z 1,4% w 1987 roku do 3% w roku 1995; w przypadku zakupów
dokonywanych za porednictwem importerów lub filii lokalnych wzrós³ z 4%
w 1987 roku do 7% w roku 1995.

III. Pytania
1.

Czy posiadacie dodatkowe dane statystyczne, które mog³yby byæ
wykorzystane przy ocenie skutecznoci dyrektyw i ich wp³ywu na poziom
zatrudnienia?

2.

Dlaczego przedsiêbiorcy niechêtnie sk³adaj¹ oferty na zamówieñ udzielane
w innych pañstwach cz³onkowskich?
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3. STOSOWANIE PRAWA
O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
 STAN OBECNY I TENDENCJE
Rama prawna dla zamówieñ publicznych zosta³a ju¿ ustalona. Komisja uznaje
potrzebê stabilizacji, dlatego te¿ nie zamierza wprowadziæ w niej ¿adnych
zasadniczych zmian. Nie znaczy to jednak, ¿e Komisja zrzeka siê inicjatywy.
Przeciwnie, jest otwarta na wszelkie inicjatywy i sama proponuje zastosowanie
odpowiednich rodków tam, gdzie s¹ one konieczne.
Komisja podkrela, ¿e nale¿y skoncentrowaæ wysi³ki na procesie wdra¿ania i
stosowania ramy prawnej w celu stworzenia odpowiednich warunków
przedsiêbiorcom ubiegaj¹cym siê o zamówienia publiczne w pañstwach Unii.
W trakcie kontroli stosowania praw Wspólnoty Komisja dostrzeg³a wiele problemów
powsta³ych zarówno przy wdra¿aniu dyrektyw do przepisów krajowych, jak
i w trakcie bie¿¹cego stosowania zasad przez podmioty zamawiaj¹ce. S¹ to tylko
wstêpne obserwacje, które Komisja w³¹czy do szczegó³owej analizy procesu
stosowania obecnych zasad, zgodnie z dyrektywami.
Dla zapewnienia skutecznego egzekwowania praw o zamówieniach publicznych,
konieczne s¹ szybkie i efektywne rodki odwo³awcze i to zarówno
w poszczególnych pañstwach, jak i w ca³ej Wspólnocie. Stosowane rodki
odwo³awcze nie zawsze spe³niaj¹ wy¿ej wspomniane warunki. Po wdro¿eniu
dyrektyw odnonie rodków prawnych wiêkszoæ problemów powinna ulec
rozwi¹zaniu w skali krajowej. Zachêcanie do praktykowania atestacji oraz uczynienie
procedury koncyliacyjnej bardziej przystêpn¹, s¹ równie¿ istotnymi zagadnieniami,
którymi nale¿y siê zaj¹æ.

I.

Wstêp
3.1. Unijna rama ustawodawcza dla zamówieñ publicznych zosta³a ju¿ stworzona
(patrz: Aneks 1). Na obecnym etapie Komisja dostrzega potrzebê
ustabilizowania sytuacji przez pewien okres, poniewa¿ wszystkie skutki
stosowania ramy prawnej nie s¹ jeszcze dostrzegalne. Wspomniana
stabilizacja powinna daæ wszystkim zainteresowanym stronom czas potrzebny
na przystosowanie nowych zasad i praktyk do istniej¹cych realiów. W³anie
dlatego Komisja, która nadal zachowuje swoje uprawnienie do inicjowania
ustawodawstwa, nie planuje wprowadzenia ¿adnych istotnych zmian w
istniej¹cym porz¹dku i potwierdza, ¿e z pe³n¹ determinacj¹ bêdzie prowadziæ
dzia³ania zgodne z ju¿ ustalonymi zasadami odnonie wyboru metody i treci
merytorycznej w nich zawartych. Jeli realizacja napotka na problemy w
konkretnej sytuacji lub ujawni braki w ustawodawstwie, wówczas Komisja
bez wahania podejmie odpowiednie kroki maj¹ce na celu zapewnienie
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zamawiaj¹cym dalszych korzyci p³yn¹cych z konkurencyjnych dostaw,
natomiast dostawcom/wykonawcom zapewni sta³y i faktyczny dostêp do rynku
zamówieñ publicznych przy jednoczesnym wzrocie konkurencyjnoci ich
towarów/us³ug. W chwili obecnej nastêpuje liberalizacja w telekomunikacji
oraz w innych sektorach u¿ytecznoci publicznej. Odnonie stosowania
dyrektyw dotycz¹cych zamówieñ publicznych Komisja sprawdzi, czy
liberalizacja prowadzi faktycznie do stworzenia warunków dla skuteczniejszej
konkurencji w danym sektorze. Nastêpnie okreli, jakie bêdzie dalsze
postêpowanie w zale¿noci od zaistnia³ej sytuacji. Nale¿y zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e w wiêkszoci dyrektyw nak³ada siê na Komisjê obowi¹zek sprawdzania
procesu stosowania zasad. Jest wiêc ona zobowi¹zana do szczegó³owej
kontroli ich stosowania w niedalekiej przysz³oci. Dyskusja zainicjowana przez
Zielon¹ Ksiêgê powinna siê w znacznym stopniu przyczyniæ do realizacji
powy¿szych zamierzeñ.
3.2. Dyrektywy Wspólnoty musz¹ byæ wdro¿one do przepisów krajowych. Ich
stosowanie czy to przez administracje pañstwowe, regionalne lub lokalne
czy te¿ przez podmioty zamawiaj¹ce w sektorach u¿ytecznoci publicznej 
nie mo¿e byæ przeszkod¹ w realizacji celu, polegaj¹cego na wprowadzeniu
równych regu³ gry we wszystkich pañstwach Unii. Poczucie, ¿e nie wszyscy
stosuj¹ siê do tych samych zasad mo¿e zniechêciæ do otwartego rynku
zamówieñ publicznych.

II. Wdra¿anie dyrektyw do przepisów krajowych
3.3. Dyrektywy s¹ wa¿nym narzêdziem naszego systemu zamówieñ publicznych.
Przyczyniaj¹ siê one do zwiêkszenia wydajnoci gospodarczej oraz sprawiaj¹,
¿e rynek wewnêtrzny funkcjonuje w³aciwie. Informacje na temat stopnia
zaawansowania wdro¿enia ustawodawstwa rynku wewnêtrznego w pañstwach
cz³onkowskich s¹ regularnie publikowane przez Komisjê i dyskusje na ten
temat odbywaj¹ siê z udzia³em pañstw cz³onkowskich na szczeblu
ministerialnym. Komisja wielokrotnie wyra¿a³a opiniê, ¿e stopieñ wdro¿enia
dyrektyw o zamówieniach publicznych jest na dzieñ dzisiejszy
niesatysfakcjonuj¹cy (tabela 1). Zamówienia publiczne to jeden z obszarów
rynku wewnêtrznego w którym pojawia siê najwiêcej problemów zwi¹zanych
ze rodkami wdro¿eniowymi oraz jakoci¹ wdra¿ania. Dyrektywa o us³ugach,
skonsolidowana dyrektywa o dostawach oraz skonsolidowana dyrektywa o
u¿ytecznoci publicznej s¹ szczególnie problematycznymi obszarami.
3.4. Nawet jeli skutki wdro¿enia wiêkszoci postanowieñ zawartych w
dyrektywach s¹ bezporednie z punktu widzenia prawa, to brak wdro¿enia
i/lub niew³aciwe wdro¿enie uniemo¿liwia obywatelom Europy oraz firmom
pe³ne korzystanie z rynku wewnêtrznego przy zamówieniach publicznych.
Skutkiem, tego s¹, na przyk³ad, du¿e dysproporcje pomiêdzy udzia³em pañstw
cz³onkowskich, które nie wdro¿y³y poprawnie dyrektyw, w Produkcie
Narodowym Brutto Wspólnoty a iloci¹ opublikowanych og³oszeñ w tych
pañstwach w porównaniu z iloci¹ wszystkich og³oszeñ opublikowanych we
Wspólnocie. Innymi s³owy, iloæ og³oszeñ o zamówieniach opublikowanych
w tych pañstwach cz³onkowskich wydaje siê byæ ma³a w porównaniu z ich
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potencja³em gospodarczym. Dlatego w³anie Komisja apeluje ponownie do
pañstw cz³onkowskich o to, ¿eby w pierwszej kolejnoci wdro¿y³y przepisy
dotycz¹ce zamówieñ publicznych. Brak jakichkolwiek rodków wdro¿eniowych
mo¿e byæ wygodna wymówk¹ dla podmiotów zamawiaj¹cych, które nie stosuj¹
tych zasad.
3.5. Wa¿ne jest równie¿, ¿eby pañstwa cz³onkowskie zredagowa³y krajowe
przepisy maj¹c na uwadze jakoæ wdro¿enia tak, ¿eby zapewniæ pe³n¹
realizacjê celów wyznaczonych przez Wspólnotê odnonie przepisów
prawnych. Z³e wdro¿enie mo¿e, w okrelonych przypadkach, os³abiæ
oddzia³ywanie praw tworzonych przez dyrektywy z myl¹ o przedsiêbiorcach
oraz stwarzaæ sytuacjê, w której przepisy Wspólnoty i przepisy krajowe s¹ ze
sob¹ sprzeczne, skutkiem czego zasady Wspólnoty s¹ wprowadzane w ¿ycie
w sposób niew³aciwy. Taka sytuacja jest równie powa¿na, jak brak wdro¿enia,
poniewa¿ w praktyce przynosi takie same skutki. Dlatego te¿, bez wzglêdu
na stosowan¹ metodê wdra¿ania przepisów zawartych w dyrektywach do
przepisów krajowych, pañstwa cz³onkowskie musz¹ wyeliminowaæ wszelkie
sprzecznoci pomiêdzy dawnymi przepisami krajowymi a zasadami i
przepisami Wspólnoty tak, ¿eby przedsiêbiorcy mogli interpretowaæ i stosowaæ
te przepisy w poprawny sposób. Komisja apeluje te¿ do pañstw cz³onkowskich,
¿eby w miarê mo¿liwoci ramy prawne przepisów krajowych, do których
wdro¿ono dyrektywy by³y bardziej wyraziste. Mo¿na to na przyk³ad osi¹gn¹æ
poprzez ograniczenie iloci odnoników do innych dokumentów oraz
pogrupowanie tematyczne odpowiednich przepisów. U³atwi³oby to znacznie
stosowanie zasad przez podmioty dokonuj¹ce zakupów oraz zapewni³oby
firmom zainteresowanym ³atwiejszy dostêp do zamówieñ.
3.6. Komisja jest wiadoma tego, ¿e dokumenty Wspólnoty s¹ zawi³e. Ich
z³o¿onoæ mo¿e wyjaniaæ pewne trudnoci zwi¹zane z ich wdra¿aniem oraz
stosowaniem. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przyczyn¹ tego jest z³o¿onoæ problemów,
które nale¿y rozwi¹zaæ w celu realizacji wytyczonych zamierzeñ. W trakcie
wdra¿ania dyrektyw Komisja jest gotowa pomóc pañstwom cz³onkowskim
w zrozumieniu i uproszczeniu istniej¹cych tekstów.
3.7. Wed³ug informacji posiadanych przez Komisjê mia³y miejsce przypadki, kiedy
przyjêcie pewnych rodków wdro¿eniowych, dla których sporz¹dzono projekty
na czas, uleg³o zw³oce bez wyranego powodu. W innych przypadkach
pañstwa cz³onkowskie odmówi³y wdro¿enia okrelonych przepisów prawa
Wspólnoty. Komisja ma w¹tpliwoci, czy takie sytuacje s¹ uzasadnione i czy
w koñcu powinna ustalaæ inne ewentualne przyczyny zaistnia³ych sytuacji.
3.8. Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich wyda³ orzeczenie w kilku
sprawach dotycz¹cych ochrony praw osób fizycznych zgodnie z przepisami
prawa Wspólnoty w sytuacji, kiedy pañstwa cz³onkowskie naruszy³y
zobowi¹zania, szczególnie w kwestii wdra¿ania dyrektyw do przepisów
krajowych. W sprawie Francovich7 Trybuna³ okreli³ zasadê odpowiedzialnoci
pañstwa za szkody wyrz¹dzone osobom fizycznym wskutek braku wdro¿enia
dyrektywy, przepisów nadaj¹cych uprawnienia tym osobom nawet jeli
korzystanie z tych uprawnieñ nie daje bezporednich rezultatów. W Brasserie du Pecheur-Factortame8 Trybuna³ posun¹³ siê nawet dalej uznaj¹c, ¿e w
pewnych sytuacjach pañstwo mo¿e ponieæ odpowiedzialnoæ za szkody
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spowodowane naruszeniem prawa Wspólnoty bez wzglêdu na organ
pañstwowy, którego dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania spowodowa³y
naruszenie tego prawa. Jest wiêc wielce prawdopodobne, ¿e osoby fizyczne
bêd¹ korzystaæ z tego precedensu w rozprawach przed s¹dami krajowymi w
celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody ³¹cznie z utrat¹ korzyci,
przez co skorzystaj¹ z ochrony gwarantowanej im przez ich prawa.

III. Prawo dotycz¹ce zamówieñ publicznych musi byæ
w³aciwie stosowane
3.9. Tak jak w³aciwe ramy prawne powinny istnieæ w trakcie wdra¿ania dyrektyw
do przepisów krajowych, tak istotne jest poprawne stosowanie tych zasad
przez podmioty i w³adze zamawiaj¹ce.
3.10. W trakcie realizowania zadania okrelonego w Artykule 155 Traktatu
Wspólnoty Europejskiej o postêpowaniu zgodnym z prawami Wspólnoty
Komisja odkry³a wiele przypadków, w których zasady stosowane przez
podmioty zamawiaj¹ce stwarza³y wiele problemów. Poni¿ej pogrupowano
niektóre z przypadków z³ego stosowania praw Wspólnoty.

A. Kwestie zwi¹zane z niepoprawnym zastosowaniem dyrektyw
(a) Podstawowe definicje zawarte w dyrektywach
3.11. Pierwszy rodzaj problemów polega na w³aciwej interpretacji zakresu
obejmuj¹cego ró¿ne pojêcia u¿ywane w dyrektywach. Na przyk³ad w
Beentjes9 Trybuna³ Sprawiedliwoci zdefiniowa³ bardziej precyzyjnie termin
podmiot zamawiaj¹cy, który jest u¿ywany w dyrektywach, k³ad¹c nacisk
na interpretacjê tego terminu w sensie funkcjonowania. Z dowiadczenia
wiadomo, jak trudno jest okreliæ termin podmiot zamawiaj¹cy, którego
u¿ywa siê w dyrektywach o u¿ytecznoci publicznej poniewa¿ odnosi siê on
zarówno do przedmiotowego charakteru podmiotów zamawiaj¹cych, jak i
do dzia³añ podejmowanych w jednym z sektorów u¿ytecznoci publicznej.
Dyrektywa okrela wiele szczególnych przypadków, w których instytucje
dokonuj¹ce zakupów nie podlegaj¹ zasadom zawartym w dyrektywach,
pomimo ¿e mieszcz¹ siê w pojêciu podmiotu zamawiaj¹cego.
3.12. W kilku przypadkach trudnym okaza³o siê precyzyjne okrelenie znaczenia
terminu umowa na zamówienie publiczne. Dyrektywa definiuje umowê na
zamówienie publiczne doæ szeroko po to, ¿eby obj¹æ zakresem zasad
Wspólnoty wszystkie rodzaje umów zawieranych na pimie pomiêdzy
podmiotem zamawiaj¹cym i firm¹ realizuj¹c¹ zamówienia. Pomimo ¿e termin
zdefiniowano w szerokim zakresie, istnia³y przypadki, ¿e pewne instytucje
zamawiaj¹ce dok³ada³y wszelkich starañ, ¿eby uchyliæ siê od obowi¹zku
stosowania dyrektyw.
3.13. Podobne uwagi odnosz¹ siê do innych pojêæ u¿ywanych w dyrektywach,
w szczególnoci takiego, jak robota budowlana, odnonie którego pewne
wskazówki zawarte s¹ w samym tekcie, ale który mo¿e byæ interpretowany

20

Zielona ksiêga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - w poszukiwaniu rozwi¹zañ
w ró¿ny sposób w zale¿noci od konkretnego przypadku. Jeli chodzi o
inne terminy, takie jak dostawca/wykonawca albo us³ugi, Komisja
dostrzeg³a, ¿e niektórzy nabywcy próbuj¹ nadu¿ywaæ elastycznoci definicji
tych terminów tak, ¿e stosuj¹ dyrektywy sztucznie dziel¹c ró¿ne rodzaje
zamówieñ, które w rzeczywistoci stanowi¹ jedn¹ ca³oæ.
3.14. Uogólnienie tych pojêæ wynika z faktu, ¿e musz¹ one byæ stosowane w
ró¿nych realiach poszczególnych pañstw oraz ró¿nych systemach prawnych;
prawodawca Wspólnoty musia³ podo³aæ problemom wynikaj¹cym z tej
ró¿norodnoci. Nale¿y wiêc po³o¿yæ nacisk na w³aciw¹ i jednorodn¹
interpretacjê pojêæ zgodnie z intencjami prawodawcy i umo¿liwiæ realizacjê
zamierzonych celów.
(b) Nadu¿ywanie procedur negocjacyjnych
3.15. Drugim problemem jest wybór procedury udzielania zamówieñ, a konkretnie
korzystanie z negocjacyjnych procedur. Wed³ug tradycyjnych dyrektyw o
dostawach, robotach budowlanych i us³ugach, procedura negocjacyjna- w
szczególnoci tam, gdzie nie publikuje siê wczeniej og³oszeñ  jest
wyj¹tkowym sposobem udzielania zamówienia i mo¿e byæ stosowana
wy³¹cznie w szczególnych przypadkach. Trybuna³ Sprawiedliwoci orzek³,
¿e (w Commission v Italy10 ) przepisy okrelaj¹ce procedurê negocjacyjn¹
musz¹ byæ interpretowane w sposób cis³y i ¿e ciê¿ar udowodnienia, i¿
nadzwyczajne okolicznoci uzasadniaj¹ derogacjê spoczywa na osobie, która
powo³uje siê na te okolicznoci. Niemniej jednak iloæ spraw dotycz¹cych
naruszeñ procedury wniesionych przez Komisjê i orzeczeñ wydanych przez
Trybuna³ wiadczy o tym, ¿e instytucje zamawiaj¹ce korzystaj¹ z procedury
czêciej, ni¿ powinny w wietle istniej¹cych przepisów. Dotyczy to szczególnie
przypadków, kiedy ¿¹da siê zastosowania radykalnych rodków tam, gdzie
nie s¹ one potrzebne, tam gdzie nag³a potrzeba jest podyktowana przez
czynniki, za które w³adze te s¹ odpowiedzialne lub przy mylnym za³o¿eniu,
¿e istnieje tylko jeden dostawca/wykonawca, który jest w stanie wype³niæ
warunki zamówienia.
3.16. Tam, gdzie jest to dozwolone, procedura negocjacyjna wydaje siê byæ
skuteczniejsza pod wzglêdem ekonomicznym od tradycyjnego zaproszenia
do sk³adania ofert i dlatego wydaje siê byæ racjonaln¹ metod¹ redukcji
kosztów ponoszonych przez nabywców z jednoczesn¹ realizacj¹ zamierzeñ.
Prawd¹ jest natomiast, ¿e procedura ta nie przyczynia siê do zwiêkszenia
przejrzystoci rynku.
(c) Niesatysfakcjonuj¹ca jakoæ og³oszeñ
3.17. Trzeci rodzaj problemów dotyczy og³aszania zamówieñ. Niektóre detale
okrelone we wzorcowych og³oszeniach za³¹czonych do dyrektyw nie s¹
uwzglêdnione w wielu og³oszeniach opublikowanych w Dzienniku
Urzêdowym. Kontrola opublikowanych og³oszeñ wykaza³a te¿, ¿e obowi¹zek
publikowania wstêpnych informacji oraz Obwieszczeñ o wyborze oferty jest
powszechnie ignorowany.
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3.18. Niemniej jednak przejrzystoæ, która jest podstawowym warunkiem otwarcia
rynku zamówieñ publicznych wymaga, a¿eby og³oszenia o udzielanych
zamówieniach by³y pe³ne. Niew³aciwe og³oszenia o warunkach zamówieñ
uniemo¿liwiaj¹ skuteczn¹ konkurencjê i czerpanie korzyci. Ka¿dy rodzaj
og³oszenia okrelony w dyrektywach jest poparty konkretnymi argumentami.
Celem wstêpnych og³oszeñ informacyjnych (lub okresowych og³oszeñ
informacyjnych w dyrektywach o u¿ytecznoci publicznej) jest umo¿liwienie
firmom, a w szczególnoci MiP, wczeniejszego poznania wymagañ
nabywców odnonie zamówieñ oraz podjêcie dzia³añ organizacyjnych tak,
¿eby mog³y przed³o¿yæ najkorzystniejsz¹ ofertê. Celem zaproszenia do
sk³adania ofert jest przekazanie przedsiêbiorcom informacji, która jest im
potrzebna do podjêcia decyzji o przyst¹pieniu do przetargu i ewentualnego
sposobu wziêcia w nim udzia³u. Informacje o udzieleniu zamówienia
umo¿liwiaj¹ firmom, które wziê³y udzia³ w przetargu sprawdzenie, czy ich
prawa nie zosta³y naruszone. S¹ te¿ ród³em informacji, z której mo¿na
skorzystaæ przy analizie trendów na rynku w poszczególnych sektorach.
(d) Nadu¿ywanie procedur przypieszonych i ustalania zbyt krótkich terminów
3.19. Czwartym rodzajem trudnoci jest ustalanie zbyt krótkich terminów przy
korzystaniu z procedur przypieszonych. Analiza zg³oszeñ opublikowanych
w Dodatku S do Dziennika Urzêdowego stosownie do dyrektywy 92/50/
EEC wykaza³a, ¿e znaczna czêæ zamówieñ jest udzielana wed³ug
przypieszonej procedury. W konsekwencji, terminy przewidziane do
sk³adania wniosków o udzia³ w przetargu oraz ofert uleg³y znacznemu
skróceniu. Poniewa¿ terminy te skrócono odpowiednio do minimum 15 i 10
dni, trudno jest firmom z innych pañstw cz³onkowskich z³o¿yæ ofertê odnonie
takich zamówieñ. W przeciwieñstwie do dyrektywy o u¿ytecznoci publicznej,
tradycyjne dyrektywy dopuszczaj¹ przypieszony tryb w odniesieniu do
ograniczonych i negocjacyjnych procedur tylko w przypadkach nag³ych.
Innymi s³owy, procedury przypieszone powinny byæ stosowane tylko w
szczególnych wypadkach. W oparciu o posiadane informacje, mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e podmioty zamawiaj¹ce nie uznaj¹ powy¿szej zasady.
3.20. Podobnym, ale znacznie powa¿niejszym problemem jest sytuacja, w której
podmioty zamawiaj¹ce same ustalaj¹ terminy udzia³u w procesie udzielania
zamówieñ, które s¹ krótsze od terminów okrelonych w dyrektywach. Rzecz¹
oczywist¹ jest, ¿e takie postêpowanie, które otwarcie ³amie stosowane
zasady, ogranicza w znacznym stopniu lub nawet uniemo¿liwia prawdziw¹
konkurencjê pomiêdzy wszystkimi zainteresowanymi dostawcami/
wykonawcami.
(e) Kryteria kwalifikacji i wyboru
3.21. Pi¹ty problem dotyczy kryteriów stosowanych przez podmioty zamawiaj¹ce
zgodnie z procedur¹ udzielania zamówieñ, kiedy sprawdza siê, czy oferenci
s¹ odpowiedni (kryteria kwalifikacji) i podczas udzielania zamówieñ (kryteria
wyboru).
3.22. W wielu przypadkach Komisja zakwestionowa³a, a Trybuna³ Sprawiedliwoci
uzna³ za niezgodn¹ z prawami Wspólnoty (Transporoute11 ), praktykê przyjêt¹
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przez niektóre podmioty zamawiaj¹ce, polegaj¹c¹ na okrelaniu kryteriów
mo¿liwoci technicznych kandydatów ró¿ni¹cych siê od tych, które s¹
wymienione w dyrektywach. Stwierdzono te¿, ¿e odpowiednioæ kandydatów
by³a w kilku przypadkach sprawdzana na podstawie klauzuli, których nie
mo¿na uwa¿aæ za kryteria kwalifikacji
3.23. Chocia¿ Trybuna³ jasno sprecyzowa³, ¿e kwalifikacja oferty i udzielenie
zamówienia to dwie osobne fazy w procedurze i w zwi¹zku z tym nie nale¿y
mieszaæ zasad i kryteriów zawartych w tych fazach (Beentjes 12 ),
dowiadczenie mówi, ¿e wiele podmiotów zamawiaj¹cych bierze pod uwagê
kryteria kwalifikacji przy udzielaniu zamówieñ. W wielu przypadkach prowadzi
to do udzielenia zamówienia nie na podstawie najlepszej oferty, ale udzielenia
go kandydatowi, który posiada najwiêksze dowiadczenie lub najlepsz¹
pozycjê finansow¹. Podobne problemy pojawiaj¹ siê, kiedy zamawiaj¹cy
stosuj¹cy siê do krajowych przepisów, które s¹ rozbie¿ne z prawem
Wspólnoty, kieruj¹ siê kryteriami opartymi na czynnikach, których nie
uwzglêdnia siê w dyrektywach, co sprawia, ¿e s¹ one nie do przyjêcia.
Przypadki, w których kryteria wyboru opiera siê na swobodnie
interpretowanych uwarunkowaniach regionalnych, spo³ecznych lub
rodowiskowych doskonale ilustruj¹ ten problem13 .

B.

Kwestie zwi¹zane z sytuacjami nie objêtymi dyrektywami
3.24. Prawo Wspólnoty dotycz¹ce zamówieñ publicznych opiera siê na zbiorze
zasad i regu³, z których najwa¿niejszymi s¹: niedyskryminowanie, równe
traktowanie, przejrzystoæ oraz wzajemne uznawanie. Jak podkreli³ Trybuna³
(Commissions v Italy14 ), dyrektywy stworzono po to, ¿eby zapewniæ skuteczn¹
realizacjê tych zasad, ale jest oczywiste, ¿e z uwagi na ich charakter, regu³y
te musz¹ byæ stosowane we wszystkich sytuacjach, w których sporz¹dza
siê kontrakt na zamówienia publiczne oraz im podobne, których nie
wyszczególnia siê w dyrektywach. Kilka sytuacji maj¹cych zasadnicze
znaczenie zosta³o przyk³adowo opisanych poni¿ej.

(a) Koncesje i inne podobne zamówienia
3.25. ¯eby budowaæ i/lub zarz¹dzaæ wielkimi infrastrukturami, podobnie jak
korzystaæ z okrelonych us³ug, podmioty zamawiaj¹ce coraz czêciej stosuj¹
okrelone mechanizmy prawne takie, jak koncesje i podobne korzystaj¹ z
innych szczególnych lub wy³¹cznych uprawnieñ. W wielu przypadkach jest
to podyktowane ograniczeniami bud¿etowymi, którym podmioty zamawiaj¹ce
podlegaj¹. Odpowiada to te¿ ich wyobra¿eniom o zapewnieniu lepszego
zarz¹dzania us³ugami. Wiele przedsiêwziêæ zwi¹zanych z Sieciami
Transeuropejskimi to ilustruje15 . Wiele za¿aleñ skierowanych do Komisji
dotyczy koncesji i podobnych zamówieñ lub udzielania szczególnych lub
wy³¹cznych uprawnieñ.
3.26 Podmioty zamawiaj¹ce najwyraniej uwa¿aj¹, ¿e prawo Wspólnoty nie odnosi
siê do udzielania zamówieñ i w wielu przypadkach nie wdra¿aj¹ rodków
maj¹cych na celu zapewnienie przejrzystoci i wspierania otwartej
konkurencji. Przeciwnie, w wy¿ej opisanej sytuacji podmioty zamawiaj¹ce
s¹ zobowi¹zane do przestrzegania postanowieñ Traktatu o Unii Europejskiej,
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w szczególnoci zasad dotycz¹cych wolnego przep³ywu towarów i us³ug oraz
podstawowych regu³, takich jak niedyskryminowanie, równe traktowanie,
przejrzystoæ i wzajemne uznanie. Ponadto, zgodnie z dyrektyw¹ dotycz¹ca
robót, pañstwa cz³onkowskie s¹ tak¿e zobowi¹zane do przestrzegania zasad
o og³oszeniach w trakcie przyznawania koncesji na wykonanie robót. Wed³ug
Komisji ten brak poszanowania fundamentalnych zasad Traktatu utrudnia
funkcjonowanie rynku wewnêtrznego, poniewa¿ uniemo¿liwia wprowadzenie
na rynek zamówieñ maj¹cych kluczowe znaczenie dla interesów pañstw.
3.27. W dalszym etapie, z myl¹ o zwiêkszeniu konkurencji przy udzielaniu
zamówieñ, nale¿y przyj¹æ konkurencyjne zasady proceduralne udzielania
zamówieñ i wy³¹cznych uprawnieñ w celu wiadczenia us³ug za
porednictwem systemu koncesji. Celem wprowadzenia tych zasad by³oby
zwiêkszenie dostêpu prywatnych przedsiêbiorców do zamówieñ na us³ugi
publiczne oraz wpojenie dzisiejszym przedsiêbiorcom zasad kultury biznesu
stworzonych z myl¹ o u¿ytkownikach, z jednoczesnym przydzielaniem
wy³¹cznych uprawnieñ, jeli s¹ one niezbêdne przy wiadczeniu us³ugi w
ogólnie rozumianym interesie ekonomicznym. Takie podejcie umo¿liwi³oby
pañstwom cz³onkowskim wybór dostawców us³ug, którzy wiadcz¹ te us³ugi
w najskuteczniejszy sposób zarówno w sensie oszczêdnoci kosztów, jak i
jakoci us³ug, co nie jest bez znaczenia dla obywateli pañstw. W odniesieniu
do krajowych us³ug transportowych Komisja przedstawi³a ju¿ swoje podejcie
do wy¿ej wspomnianej kwestii w Zielonej Ksiêdze zatytu³owanej Sieæ
Obywateli16 .
(b) Zamówienia publiczne poza zakresem dyrektyw
3.28. Procedury okrelone w dyrektywach Wspólnoty s¹ stosowane wy³¹cznie
w odniesieniu do zamówieñ, których wartoæ szacunkowa przekracza
okrelony próg. Niektóre podmioty zamawiaj¹ce uwa¿aj¹, ¿e w przypadku
zamówieñ poni¿ej tego progu nie stosuje siê ¿adnych przepisów Wspólnoty.
Skutkiem tego s¹ przypadki udzielania zamówieñ bez przetargu. Takie
kontrakty maj¹ czêsto du¿e znaczenie, szczególnie dla ma³ych i du¿ych
przedsiêbiorstw. Tak jak w przypadku przydzielania koncesji lub innych
podobnych uprawnieñ, zamówienia te musz¹ byæ udzielane zgodnie z
postanowieniami Traktatu UE odnonie wolnego przep³ywu towarów i us³ug
oraz fundamentalnymi zasadami niedyskryminowania, równego traktowania
oraz przejrzystoci.
(c) Zmiany w zasadach w trakcie realizacji pojedynczych postêpowañ
3.29. W kilku przypadkach, zg³oszonych Komisji, podczas udzielania zamówieñ
publicznych, których wartoæ przekracza³a próg okrelony w dyrektywach,
podmioty zamawiaj¹ce postêpowa³y lub podejmowa³y decyzje w sposób
niezgodny z prawem Wspólnoty. Przyk³adem takiej praktyki jest
wprowadzenie istotnych zmian w specyfikacji w trakcie realizacji
postêpowania. Jeden z podmiotów zamawiaj¹cych zmieni³ miejsce
wykonania robót w toku realizacji procedury udzielania zamówieñ . W innym
przypadku zamawiaj¹cy anulowa³ znaczn¹ czêæ robót, które by³y wstêpnie
zaplanowane. Jeszcze inny przypadek dotyczy³ zmian warunków
finansowych. Komisja orzek³a, ¿e wszystkie te zmiany by³y niezwykle istotne
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i dlatego tocz¹ca siê procedura powinna zostaæ uniewa¿niona i zast¹piona
now¹, rozpoczynaj¹c¹ siê od opublikowania nowego og³oszenia o
zamówieniu. W kilku przypadkach stwierdzono problem innej natury, a
mianowicie negocjacje z jednym lub wiêcej ni¿ jednym kandydatem w
przypadku procedury otwartej lub ograniczonej. Komisja orzek³a, ¿e jest to
sprzeczne z zasad¹ równego traktowania. Interpretacja ta zosta³a
potwierdzona decyzj¹ Trybuna³u Sprawiedliwoci17 . To samo odnosi siê do
koncesji i zamówieñ poni¿ej okrelonego progu, nawet jeli kwestie te nie
s¹ regulowane dyrektywami, to jednak podlegaj¹ ogólnym zasadom prawa
Wspólnoty.

C. Wstêpne wnioski
3.30. Poni¿sze przyk³ady ilustruj¹, fakt, i¿ w ramie prawnej Wspólnoty stosowanej
w pañstwach cz³onkowskich nadal brakuje jasnoci. Wydaje siê, ¿e istnieje
potrzeba dalszego wyjaniania stosowanych zasad. Komisja uwa¿a, ¿e
nadszed³ czas, ¿eby wyjaniæ niektóre z punktów przytoczonych wczeniej
albo za porednictwem rodków wyjaniaj¹cych, albo przy pomocy
wytycznych lub nawet innych stosownych rodków czy te¿ nowych zasad.
3.31. To jednak nie wystarcza, poniewa¿ wysi³ki zmierzaj¹ce do zapewnienia
zgodnoci i poprawnoci wdro¿enia dyrektyw do przepisów krajowych
spe³z³yby na niczym, gdyby dyrektywy nie mia³y zastosowania. Komisja jest
gotowa aktywnie rozwi¹zywaæ te problemy. Pozosta³y materia³, w
szczególnoci ten rozdzia³ i rozdzia³y kolejne przedstawiaj¹ kilka opcji
sugeruj¹cych, jak skutecznie stosowaæ zasady dotycz¹ce zamówieñ
publicznych. Istotne jest, ¿eby Komisja pozna³a opinie danych sektorów na
temat skutecznoci proponowanych rozwi¹zañ. Jest te¿ otwarta na wszelkie
propozycje z ich strony.

IV. Kontrola stosowania prawa o zamówieniach publicznych
3.32. Dla rozwi¹zania problemów powsta³ych w zwi¹zku z wdro¿eniem i
stosowaniem prawa Wspólnoty, a tym samym osi¹gniêcia zamierzonego
celu, konieczne jest aby wszystkie podmioty zainteresowane odegra³y swoj¹
rolê i wykaza³y inicjatywê poczynaj¹c od systemów kontroli postêpowania
instytucji i podmiotów zamawiaj¹cych, a nastêpnie podjê³y szybkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do przywrócenia zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi normami
prawnymi. Takie systemy i uprawnienia istniej¹ ju¿ zarówno we Wspólnocie
jak i w poszczególnych pañstwach, ale powinny byæ wzmocnione.
3.33. Zarówno pañstwa cz³onkowskie, jak i Komisja Europejska musz¹ podo³aæ
swoim obowi¹zkom. Pañstwa cz³onkowskie musz¹ zagwarantowaæ
wype³nianie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ustawodawstwa Wspólnoty, miêdzy
innymi poprzez zastosowanie odpowiednich systemów kontroli i sankcji (kar),
które sprawdzaj¹ siê w praktyce i s¹ skutecznymi rodkami prewencyjnymi
(Artyku³ 5 Traktatu UE). Komisja, ze swojej strony, jest zobowi¹zana na mocy
Artyku³u 155 Traktatu UE do zagwarantowania poszanowania wspomnianych
zobowi¹zañ przez pañstwa cz³onkowskie, uwzglêdniaj¹c nie tylko literê
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prawa, ale równie¿ cele ustawodawstwa. rodki egzekwowania musz¹ siê
przyczyniæ do poprawienia zgodnoci dzia³añ z przepisami i wzbudziæ wród
dostawców/wykonawców ufnoæ w skutecznoæ funkcjonowania systemu.

A. Dyrektywy o rodkach odwo³awczych
3.34. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e reakcja dostawców to najszybsza i najlepsza
metoda zapewnienia, ¿e podmioty zamawiaj¹ce przeprowadzaj¹ otwarty i
opieraj¹cy siê na zasadach konkurencyjnoci przetarg. Uczestnicy
postêpowania maj¹ najlepsz¹ pozycjê, dziêki której mog¹ sprawdziæ, czy
zasady dotycz¹ce zamówieñ s¹ przestrzegane i w razie koniecznoci mog¹
szybko zwróciæ uwagê zamawiaj¹cym na nadu¿ycia, jakich siê dopucili.
Pewne nadu¿ycia mog¹ byæ niezw³ocznie korygowane, skoro tylko podmiot
zamawiaj¹cy sobie to uwiadomi. Jeli tego nie uczyni, formalne rodki
prawne mog¹ byæ zastosowane ³¹cznie z tak radykalnym posuniêciem, jak
wniesienie powództwa do s¹du.
3.35. Po wdro¿eniu dyrektyw o rodkach odwo³awczych przedsiêbiorcy prowadz¹cy
dzia³alnoæ w ka¿dym z pañstw cz³onkowskich maj¹ mo¿liwoæ wnoszenia
za¿alenia do s¹du lub trybuna³u w danym pañstwie (lub organu, którego
decyzje maj¹ moc prawn¹) w zwi¹zku z naruszeniem zasad okrelonych w
dyrektywach przez podmioty zamawiaj¹ce. Dyrektywy o rodkach
odwo³awczych wymagaj¹, ¿eby dane organy mia³y prawo stosowania
pewnych rodków (na przyk³ad, przez zawieszenie postêpowania) tak, ¿eby
umo¿liwiæ wydanie orzeczenia o zgodnoci procedur z zasadami i tam, gdzie
jest to stosowne uchyliæ lub doprowadziæ do uchylenia decyzji podjêtych
wbrew prawu, za¿¹daæ usuniêcia niesprawiedliwych warunków stanowi¹cych
naruszenie przetargu oraz zrekompensowaæ szkody. Zakres rodków
prawnych, którymi dysponuj¹ dostawcy powinien skutecznie chroniæ prawa
firm przystêpuj¹cych do przetargu.
3.36. Dostawcom nale¿y udostêpniæ wszelkie informacje dotycz¹ce ich praw
wynikaj¹cych z dyrektyw o rodkach prawnych odnonie procedur
wystêpuj¹cych w pozosta³ych pañstwach cz³onkowskich. Komisja opublikuje
zbiór wskazówek z myl¹ o przedsiêbiorcach, w którym zawarte bêd¹
informacje o dzia³aniach, które nale¿y podj¹æ w razie wyst¹pienia
ewentualnych naruszeñ w pozosta³ych pañstwach cz³onkowskich, ³¹cznie z
wykorzystaniem dostêpnych procedur, a tak¿e informacje, jak nale¿y je
stosowaæ oraz o przys³uguj¹cych prawach do odszkodowania. Nale¿y te¿
wspomnieæ o mo¿liwociach, jakie stwarza prawo precedensowe Trybuna³u
Sprawiedliwoci odnonie przypadków, w których osoby fizyczne ponios³y
szkody w wyniku naruszenia prawa Wspólnoty przez pañstwa cz³onkowskie.

B. Stosowne sankcje
3.37. Przy tworzeniu ramy prawnej dla zamówieñ publicznych sk³adanych przez
w³adze krajowe istotnym elementem jest wprowadzenie odpowiednich
sankcji. W informacji skierowanej do Parlamentu Europejskiego, dotycz¹cej
roli, jak¹ odgrywaj¹ sankcje 18 , Komisja okreli³a obszar zamówieñ
publicznych jako najbardziej newralgiczny sektor, gdzie ewentualnoæ
wprowadzenia jednolitego systemu kar mog³aby byæ brana pod uwagê przy
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zachowaniu nienaruszalnoci prawa i gdzie rozbie¿noci pomiêdzy sankcjami
nak³adanymi w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich za naruszenie prawa
Wspólnoty mog³yby ograniczyæ skutecznoæ tej polityki. Rada, ze swojej
strony, w Uchwale z dnia 29 czerwca 1995 roku dotycz¹cej sankcji karnych
w prawie Wspólnoty19 równie¿ uzna³a powy¿sz¹ kwestiê za wa¿n¹. Zachêci³o
to Komisjê do zapewnienia skutecznego wdro¿enia ustawodawstwa
Wspólnoty ³¹cznie z systemem sankcji. W razie koniecznoci objê³oby to
te¿ przysz³e propozycje Komisji dotycz¹ce sankcji. Co wiêcej, poproszono
pañstwa cz³onkowskie o wsparcie dzia³añ Komisji w tym obszarze.
3.38. Komisja obawia siê, ¿e w praktyce stosowanie dyrektyw o rodkach prawnych
mo¿e byæ ró¿ne w zale¿noci od pañstwa cz³onkowskiego, a czasem ró¿nice
te mog¹ siê pojawiæ w obrêbie jednego pañstwa. Komisja zdaje sobie sprawê
z tego, ¿e istniej¹ te¿ ró¿nice pomiêdzy pañstwami, zw³aszcza odnonie
wymagañ, które musz¹ byæ spe³nione przez osobê wnosz¹c¹ roszczenie,
dotycz¹ce koniecznoci udowodnienia naruszenia przepisów w celu
uzyskania odszkodowania. Wystêpuj¹ te¿ ró¿nice w wysokociach
odszkodowania. W niektórych przypadkach s¹dy i trybuna³y zas¹dzaj¹
odszkodowanie na symboliczn¹ kwotê, kiedy indziej poszkodowani otrzymuj¹
tylko zwrot kosztów zwi¹zanych ze z³o¿eniem oferty (koszty te mog¹ byæ
znaczne, ale w ¿adnym razie nie stanowi¹ pe³nej rekompensaty straty
wynik³ej z utraty zamówienia. Komisja zaprasza pañstwa cz³onkowskie oraz
strony zainteresowane do wyra¿ania opinii na temat skutecznoci obecnych
rodków odwo³awczych w pañstwach cz³onkowskich oraz na temat wszelkich
innych rozbie¿noci, które mog¹ siê pojawiæ pomiêdzy stosowanymi
sankcjami. Poza obowi¹zkiem wyp³acenia odszkodowania za poniesione
szkody Komisja wdziêczna bêdzie za opinie na temat zas¹dzania
odszkodowañ na usuniêcie szkód w kwocie przekraczaj¹cej wartoæ
rzeczywicie poniesionej szkody. .

C. Za¿alenia
(a) W skali Wspólnoty
3.39. Komisja jako stra¿nik Traktatu bada wszelkie za¿alenia, które s¹ do niej
sk³adane przez firmy przewiadczone o tym, ¿e zosta³y pokrzywdzone i
próbuje znaleæ rozwi¹zanie. Wiele takich przypadków zosta³o
rozstrzygniêtych przez Komisjê bez ingerencji Trybuna³u Sprawiedliwoci.
Niemniej jednak kiedy Komisja uzna, ¿e musi zrealizowaæ roszczenie,
wówczas okazuje siê, ¿e procedura o naruszeniu postanowieñ zawarta w
Artykule 169 Traktatu UE nie jest w stanie zapewniæ szybkiego i skutecznego
zadoæuczynienia. Podczas gdy Komisja stara siê skróciæ wewnêtrzne
procedury, wielofazowa procedura prowadz¹ca do ostatecznego orzeczenia
Trybuna³u (wszczêcie, pierwsza instancja, oficjalne powiadomienie
kompetentnych w³adz pañstw cz³onkowskich, wydanie uzasadnionej opinii)
mo¿e przeci¹gaæ siê do trzech lat, a w niektórych przypadkach nawet d³u¿ej.
Zdarza siê to szczególnie wtedy, kiedy informacja nie jest przekazana na
czas. Przy zamówieniach publicznych taka zw³oka mo¿e byæ jednoznaczna
z brakiem skutecznoci procedury.
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3.40. Podobnie jak w opinii przedstawionej na Miedzyrz¹dowej Konferencji
o Wzmocnieniu unii politycznej i przygotowaniach do poszerzenia, Komisja
jest zdania, ¿e rodki u¿ywane do zapewnienia stosowania prawa Wspólnoty
powinny byæ skuteczniejsze, szczególnie w kwestii rynku wewnêtrznego.
Komisja uwa¿a te¿, ¿e rola Trybuna³u Sprawiedliwoci powinna byæ
zwiêkszona, szczególnie w odniesieniu do przestrzegania jego orzeczeñ.
3.41. Niektórzy komentatorzy wskazuj¹ na wiele sposobów osi¹gniêcia
zamierzonych celów. Jeden z nich to wiêksze uprawnienia kontrolne,
poniewa¿ te, które Komisja posiada w chwili obecnej s¹ ma³o skuteczne i
spowalniaj¹ dzia³anie w obszarze zamówieñ publicznych. System opieraj¹cy
siê na Rozporz¹dzeniu (EEC) Nr 17/62 dotycz¹cym konkurencyjnoci
stanowi dobry przyk³ad wspomnianego podejcia. Podobnie niektórzy
obserwatorzy rozpatrywali sprawê poszerzenia procedur nadzoru i rodków
nadanych przez Ustawê (Euratom, UE) 2185/96 20 do ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich w odniesieniu do zamówieñ
publicznych. Wspomniane przepisy s¹ w istocie stosowane przy udzielaniu
zamówieñ publicznych finansowanych przez Wspólnotê, na przyk³ad w
przypadku Sieci Transeuropejskich (TEN)  Fundusze Strukturalny i
Spójnoci lub zamówieñ udzielanych pañstwom trzecim (patrz: rozdzia³ 5).
(b) W skali danego kraju
3.42. Komisja nie dysponuje ani rodkami, ani informacjami, ¿eby ustaliæ i zaradziæ
ka¿demu przypadkowi naruszenia zasad Wspólnoty w Unii Europejskiej.
Z praktycznego punktu widzenia wiêkszoæ indywidualnych problemów
przedsiêbiorców powinna byæ rozwi¹zywana w skali danego pañstwa.
Niemniej jednak oczywiste jest, ¿e Komisja nie zawaha siê interweniowaæ
tam, gdzie jest to wskazane w celu zapewnienia nienaruszalnoci prawa o
zamówieniach publicznych we Wspólnocie. Komisja podkrela swoj¹
determinacjê w odgrywaniu zasadniczej roli przy wprowadzaniu przepisów
w ¿ycie, szczególnie w przypadkach, gdzie istotne interesy ekonomiczne i/
lub kwestie prawne s¹ przedmiotem sprawy.
3.43. Niektóre z pañstw cz³onkowskich doceni³y fakt, ¿e Komisja zamierza wp³yn¹æ
na pe³ne i skuteczne stosowanie zasad dotycz¹cych publicznych zamówieñ
w skali danego kraju. Szwecja na przyk³ad powierzy³a nadzór nad w³adzami
zamawiaj¹cymi organowi niezale¿nemu. Z dowiadczenia wiemy, ¿e istnienie
takiej instytucji nie tylko zmniejsza obci¹¿enie krajowych s¹dów i trybuna³ów
oraz instytucji Wspólnoty, ale tak¿e ogranicza okolicznoci, z jakich te
za¿alenia wynikaj¹. Maj¹c na uwadze skuteczniejsz¹ kontrolê sposobu
stosowania zasad w skali kraju, warto by by³o stworzyæ podobne instytucje
w pozosta³ych pañstwach cz³onkowskich.
3.44. W celu zapewnienia skutecznoci (oraz uznania autorytetu) instytucja taka
powinna byæ prawdziwie niezale¿na oraz posiadaæ uprawnienia pozwalaj¹ce
jej na wymuszenie korekty dzia³añ proceduralnych na zamawiaj¹cych
podmiotach. Niemniej jednak kryterium oceny ewentualnego dzia³ania nie
powinna byæ korekta sama w sobie, ale osi¹gniêcie lepszych wyników. Takie
instytucje mog³yby odgrywaæ zasadnicz¹ rolê w procesie ulepszania
systemów zamówieñ: mog³yby udzielaæ po¿ytecznych porad podmiotom

28

Zielona ksiêga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - w poszukiwaniu rozwi¹zañ
zamawiaj¹cym, sprawdzaæ zamówienia w praktyce, tak ¿eby promowaæ
efektywnoæ i upewniæ siê, ¿e wymagania dotycz¹ce sporz¹dzania raportów
s¹ spe³niane przez pañstwa cz³onkowskie, co pozwoli Komisji posi¹æ
wszelkie niezbêdne dane statystyczne. Co wiêcej, regularna wymiana
informacji pomiêdzy podobnymi instytucjami mog³aby byæ u¿yteczna. W ten
sposób mo¿na by stworzyæ sta³¹ sieæ administracyjn¹ obejmuj¹c¹ wszystkie
pañstwa cz³onkowskie. Ustanowienie instytucji tego rodzaju nie mo¿e
podwa¿yæ podzia³u uprawnieñ pomiêdzy Komisj¹, czyli stra¿nikiem Traktatu
i s¹dami krajowymi, które s¹ odpowiedzialne miêdzy innymi za ochronê praw
firm. Wszelkie spory wynik³e pomiêdzy Komisj¹ a tymi w³adzami musia³yby
byæ rozstrzygane przez Trybuna³ Sprawiedliwoci, który wed³ug Artyku³u 164
Traktatu UE zapewnia jednoznaczn¹ interpretacjê i w³aciwe stosowanie
prawa Wspólnoty.
3.45. Komisja zachêca pañstwa cz³onkowskie do rozwa¿enia stworzenia lub
ustanowienia takiej niezale¿nej instytucji. Komisja jest przekonana, ¿e w
pewnych przypadkach istniej¹ce ju¿ organy mog³yby byæ wykorzystane w
tym celu. Funkcje takiej instytucji mog³yby pe³niæ niektóre z krajowych s¹dów
audytorskich pañstw cz³onkowskich lub instytucje o zbli¿onym zakresie
uprawnieñ w sposób autentycznie i niepodwa¿alnie niezale¿ny. Komisja
zwróci szczególn¹ uwagê na reakcje ze strony wszystkich zainteresowanych
stron w zwi¹zku z koncepcj¹ krajowego niezale¿nego organu dla zamówieñ
publicznych. Zachêca siê pañstwa cz³onkowskie do przeprowadzenia
przedsiêwziêcia, maj¹cego na celu ustalenie stopnia, w jakim mo¿na
zastosowaæ wspomnian¹ koncepcjê.

D. Inne metody rozstrzygania sporów
(a) Atestacja
3.46. Sporód rodków stosowanych w celu skuteczniejszego stosowania zasad,
Komisja uwa¿a, ¿e trzeba lepiej wykorzystywaæ procedury atestacji i
koncyliacji, które ustanowiono wed³ug rodków Odwo³awczych Prawnych
dla Dyrektywy o U¿ytecznoci Publicznej, ale których do tej pory jeszcze nie
wykorzystywano.
3.47. Podmioty zamawiaj¹ce, które najlepiej zamawiaj¹ i ustalaj¹ najtrafniejsze
procedury, wewnêtrznie maj¹ najwiêksz¹ szansê na czerpanie
maksymalnych korzyci z zasad dotycz¹cych zamówieñ publicznych obecnie
stosowanych we Wspólnocie. W³anie w tym celu rodki Odwo³awcze dla
Dyrektywy o U¿ytecznoci Publicznej zosta³y u¿yte do stworzenia procedury
atestacji, wed³ug której podmioty zamawiaj¹ce mog¹ byæ poddane
indywidualnej atestacji procedur zamówieniowych, co pozwala sprawdziæ,
czy owe procedury odpowiadaj¹ dyrektywom i czy pozwalaj¹ na racjonalne
wykorzystanie pieniêdzy bêd¹cych w³asnoci¹ publiczn¹. Taka atestacja,
na wzór audytu finansowego, jest wykonywana przez niezale¿ny organ
kompetentny i posiadaj¹cy uprawnienia do wykonywania takiej czynnoci.
Brak jest przepisu, który da siê przyrównaæ do Dyrektyw o rodkach
Odwo³awczych stosowanych w tradycyjnych sektorach.
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3.48. ¯eby uzyskaæ wiadectwo w³aciwego udzielania zamówieñ, podmioty
zamawiaj¹ce musz¹ przedstawiæ procedury, które sprawdzaj¹ siê na bazie
zdobytego dowiadczenia i s¹ zgodne z zasadami. Podczas gdy analiza
zapisów dotycz¹cych zamówieñ w przesz³oci nie daje pe³nej gwarancji
odnonie przysz³ych zamówieñ, to jednak podmiot zamawiaj¹cy nabiera
pewnoci, ¿e procedury s¹ w³aciwe. Publikacja atestacji w Dzienniku
Urzêdowym pozwoli potencjalnemu dostawcy uwierzyæ, ¿e warto jest wzi¹æ
udzia³ w przetargu, poniewa¿ atestowany podmiot posiada powiadczony
zapis o otwartych i konkurencyjnych zamówieniach. Przedsiêbiorstwa
u¿ytecznoci publicznej, które spe³niaj¹ i akceptuj¹ normy mog³yby wybieraæ
sporód szerszego grona dostawców oraz bardziej konkurencyjnych ofert i
w ten sposób dobrze wykorzystywaæ rodki finansowe.
3.49. Zgodnie z mandatem udzielonym przez Komisjê Europejskim Organom
Normalizacyjnym CEN i CENELEC europejska norma dla atestacji zosta³a
przyjêta w czerwcu 1995 roku21 . Pañstwa cz³onkowskie musz¹ teraz podj¹æ
dzia³ania zmierzaj¹ce do ustanowienia osób powiadczaj¹cych i mog¹ wtedy
przyst¹piæ do realizacji. Komisja chêtnie pozna przedsiêbiorstwa u¿ytecznoci
publicznej, które s¹ zainteresowane atestacj¹. Co wiêcej, z punktu widzenia
korzyci wynikaj¹cych z procedur atestacyjnych Komisja jest przekonana,
¿e podobne ustalenia mog³yby obj¹æ swoim zakresem podmioty zamawiaj¹ce
poza sektorami u¿ytecznoci publicznej oraz spodziewa siê przeprowadzenia
dyskusji na wy¿ej wymieniony temat. Zamiarem Komisji jest w pierwszym
rzêdzie zastosowanie ustaleñ odnonie atestacji wzglêdem podmiotów
zamawiaj¹cych udzielaj¹cych zamówieñ z funduszy Wspólnoty (patrz:
rozdzia³ 5 poni¿ej).
(b) Koncyliacja
3.50. Polubowne rozstrzyganie sporów jest zawsze po¿¹dane. W tej kwestii,
rodki Odwo³awcze dla Dyrektywy o U¿ytecznoci Publicznej stanowi¹ zbiór
przepisów procedury pojednawczej stosowanych, jeli zarówno dostawcy/
wykonawcy, jak i podmioty zamawiaj¹ce zgodz¹ siê na rozstrzyganie sporów
miedzy nimi, odnonie w³aciwego stosowania prawa Wspólnoty, przy udziale
niezale¿nych rozjemców. Niemniej jednak na przestrzeni trzech ostatnich
lat procedury te nie by³y szeroko stosowane. Mog³o to byæ czêciowo
spowodowane niedoinformowaniem dostawców/wykonawców i podmiotów
zamawiaj¹cych o zasadach stosowania procedury. Komisja oczekuje dyskusji
z udzia³em pañstw cz³onkowskich, dowiadczonych rozjemców oraz
przedstawicieli biznesu na temat udoskonalenia procedury koncyliacyjnej,
zapewnienia lepszego do niej dostêpu oraz jej zdolnoci operacyjnej.
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V. Pytania
1.

Jakie jest Wasze zdanie na temat skutecznoci wdro¿enia dyrektyw w
pañstwach cz³onkowskich? Jakie, wed³ug Was, istniej¹ przyczyny trudnoci
napotkanych w tym obszarze?

2.

Czy zgadzacie siê z przedstawion¹ list¹ problemów zwi¹zanych ze
stosowaniem ustawodawstwa Wspólnoty? Czy nale¿y zwróciæ uwagê na
rodzaje b³êdów pojawiaj¹cych siê przy stosowaniu dyrektyw? Czy istniej¹ inne
przyczyny problemów ni¿ te wymienione w tekcie tego rozdzia³u?

3.

Jakie s¹ Waszym zdaniem punkty, w których komunikaty wyjaniaj¹ce lub
wytyczne mog¹ siê okazaæ przydatne przy wyjanianiu i nawietlaniu
stosowanych zasad?

4.

Na ile skuteczne s¹ rodki odwo³awcze stosowane w pañstwach
cz³onkowskich? Czy znalelicie rozbie¿noci pomiêdzy rodkami
odwo³awczymi a stosowanymi sankcjami w oraz pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi, które maj¹ wp³yw na sprawne funkcjonowanie rynku
wewnêtrznego w tym obszarze dzia³alnoci? Jeli tak, to czy nale¿y podj¹æ
jakie dzia³ania?

5.

Czy zadoæuczynienie kwocie przekraczaj¹cej wysokoæ poniesionych szkód
jest wskazane?

6.

Czy uwa¿acie, ¿e w celu zwiêkszenia skutecznoci i szybkoci kontroli
zgodnoci z prawem Wspólnoty Komisja powinna posiadaæ wiêksze
uprawnienia kontrolne ni¿ ma obecnie na mocy Rozporz¹dzenia Nr 17/ 62 o
konkurencji?

7.

Czy za³o¿enie niezale¿nych organów nadzoru w ka¿dym z pañstw
cz³onkowskich mog³oby udoskonaliæ systemy zamówieñ oraz pomóc w
skuteczniejszym wprowadzaniu zasad w ¿ycie? Czy Komisja powinna stworzyæ
systemy wspó³pracy w obrêbie Wspólnoty pomiêdzy niezale¿nymi w³adzami
promuj¹cymi ideê jednolitego stosowania zasad dotycz¹cych udzielania
zamówieñ publicznych oraz swobodniejszego dostêpu wszystkich do zamówieñ
publicznych?

8.

Czy zgadzacie siê, ¿e atestacja powinna byæ propagowana jako skuteczny
rodek dla procedur dotycz¹cych zamówieñ publicznych? Czy atestacja
powinna obj¹æ tak¿e podmioty zamawiaj¹ce poza sektorem przedsiêbiorstw
u¿ytecznoci publicznej? Jeli tak, to w jaki sposób tego dokonaæ (czy powinno
siê to odbywaæ na zasadach dobrowolnoci)?

9.

Jakie jest Wasze zdanie na temat przyczyn niekorzystania do tej pory z
procedury koncyliacyjnej okrelonej w rodkach Odwo³awczych dla dyrektywy
dotycz¹cej U¿ytecznoci Publicznej?
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4. ULEPSZENIE DOSTÊPU DO
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
KONTROLA, INFORMACJA,
SZKOLENIA, ELEKTRONICZNY
PRZETARG
Skoro rama prawna zosta³a ju¿ stworzona, podmioty zamawiaj¹ce i dostawcy/
wykonawcy musz¹ korzystaæ ze stwarzanych im mo¿liwoci i maksymalizowaæ
zyski. Poprzez kontrolê nale¿y zbieraæ informacje na temat oceny wp³ywu przepisów
Unii na gospodarkê oraz umo¿liwiæ dostawcom/wykonawcom analizê
zapotrzebowania na zamówienia publiczne w ca³ej Unii. Kontrola jest te¿ niezbêdna,
¿eby umo¿liwiæ Komisji ci¹g³e sprawdzenie, czy zasady s¹ stosowane. Informacja
oraz szkolenia mog¹ siê przyczyniæ do realizowania zamówieñ publicznych przy
optymalnym wykorzystaniu rodków pieniê¿nych. Niemniej jednak wiele podmiotów
zamawiaj¹cych wydaje siê nie znaæ szczegó³ów ich zobowi¹zañ prawnych;
dostawcy/wykonawcy, a w szczególnoci MiP, czêsto wydaj¹ siê byæ niewiadomi
mo¿liwoci, jakie stwarza im rynek. W³anie w tym celu niezbêdne s¹ szkolenia i
przekaz informacji. Szkolenie pozwala dostosowaæ stary sposób mylenia do
nowych realiów oraz promuje kulturê opieraj¹c¹ siê na przejrzystoci rynku oraz
otwartym wyborze dostawców/wykonawców przy zachowaniu najwy¿szych norm
handlowych. Informacja to si³a napêdowa skutecznego systemu zamówieñ
publicznych. Poprzez poprawê jakoci informacji zarówno dostawcy/wykonawcy,
jak i podmioty zamawiaj¹ce bêd¹ mia³y ³atwiejszy dostêp do mo¿liwoci, jakie
stwarza im rynek. Patrz¹c w przysz³oæ, elektroniczny przetarg bêdzie odgrywaæ
kluczow¹ rolê w zwiêkszaniu przejrzystoci oraz dostêpu do zamówieñ publicznych.

I. Kontrola zamówieñ publicznych
4.1. Nadzorowi nad w³aciwym stosowaniem istniej¹cych przepisów musi
towarzyszyæ sta³a kontrola zamówieñ publicznych. Pe³ne zrozumienie realiów
ekonomicznych stanowi¹cych podstawê do udzielenia zamówienia jest
niezbêdne. Wzglêdnie jednolite regulacje UE obejmuj¹ coraz bardziej
zró¿nicowane zamówienia. Szczególnie zamówienia na us³ugi zaspokajaj¹ce
poszczególne potrzeby musz¹ zostaæ sprawdzone, poniewa¿ dopiero od
niedawna stosuje siê wzglêdem nich zasady Wspólnoty. Taka kontrola mo¿e
na przyk³ad obejmowaæ regularne zbieranie informacji na temat
kategoryzowania zamówieñ zgodnie z Aneksami IA i IB do dyrektywy 92/50/
EEC oraz postêpowania instytucji zamawiaj¹cych w tym obszarze. W celu
sprawdzenia wp³ywu regulacji dotycz¹cych zamówieñ publicznych w Unii
na gospodarkê trzeba przeanalizowaæ stopieñ konkurencyjnoci oraz ceny
p³acone przez podmioty zamawiaj¹ce. Niezbêdne jest te¿ dobre zrozumienie
wielkoci i struktury zapotrzebowania oraz poznanie potrzeb dostawców/
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wykonawców. Na tej podstawie bêdzie mo¿liwe okrelenie stopnia, w jakim
obecny system zaspokaja potrzeby podmiotów zamawiaj¹cych i
przedsiêbiorców.
4.2. Komisja zamierza nakreliæ ramy pozwalaj¹ce sprawdziæ ekonomiczny wp³yw
zamówieñ publicznych, natomiast w chwili obecnej bada sposoby optymalizacji
wykorzystania danych zaczerpniêtych z ró¿nych róde³ (TED, EUROSTAT).
Takie sprawdzenie powinno ewentualnie umo¿liwiæ okrelenie wskanika
cenowego dla reprezentatywnej grupy towarów nabywanych przez podmioty
zamawiaj¹ce zgodnie z zasadami Wspólnoty. Jak ju¿ wczeniej wspomniano,
tylko wybór najlepszego i najbardziej konkurencyjnego dostawcy przez
podmioty zamawiaj¹ce zapewni ludnoci us³ugi o najwy¿szej jakoci.
4.3. Komisja potwierdza, ¿e nadal bêdzie dbaæ o przestrzeganie dyrektyw
Wspólnoty w codziennej dzia³alnoci wed³ug regu³ zawartych w Traktacie.
Kontrola gospodarcza powinna tak¿e umo¿liwiæ analizê konkretnych sektorów
zamówieniowych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Na tej podstawie,
Komisja bêdzie w stanie systematycznie rozpoznawaæ problemy pojawiaj¹ce
siê w ró¿nych obszarach dzia³alnoci oraz spe³niaæ rolê organu nadzoruj¹cego
w sposób bardziej konsekwentny, ni¿ po prostu podejmowaæ dzia³ania
w odpowiedzi na indywidualne za¿alenia. Bazy danych ³¹cznie z TED s¹
cennymi narzêdziami do zbierania, analizowania i rozpowszechniania
informacji oraz sprawdzania zgodnoci z prawem. System okresowych kontroli
maj¹cych na celu rozpoznanie przypadków, kiedy oferty nie s¹ publikowane
tak¿e zosta³ stworzony. Niemniej jednak Komisja nie jest w stanie skontrolowaæ
szczegó³owo tak ogromnej iloci transakcji dotycz¹cych zamówieñ publicznych
(podobnie jak wszystkich podmiotów zamawiaj¹cych). Odnosi siê to
szczególnie do kwestii ustalania, czy podmioty publiczne publikuj¹ informacje
o wszystkich odnonych ofertach. Na tym tle Komisja chcia³aby siê zapoznaæ
z sugestiami dotycz¹cymi poprawy kontroli procedur udzielania zamówieñ
publicznych zarówno w skali danego kraju, jak i ca³ej Wspólnoty. Komisja
chcia³yby te¿ zapoznaæ siê z opini¹ Pañstw na temat Europejskiego
Obserwatorium. Wspomniane Obserwatorium zosta³o stworzone w ramach
Komitetu Doradczego dla Zamówieñ Publicznych i zadaniem jego jest
sprawdzanie stosowania zasad dotycz¹cych zamówieñ publicznych przez
podmioty zamawiaj¹ce pañstw cz³onkowskich. Niemniej jednak do tej pory
wspomniana instytucja nie jest w pe³ni zdolna do dzia³ania, pomijaj¹c fakt, ¿e
nie istniej¹ plany przekszta³cenia jej w departament pomocy technicznej lub
agencjê. W tym kontekcie warto by te¿ by³o wykorzystaæ procedurê
wzajemnej.

II. Informacja
4.4. Informacja dotycz¹ca nie tylko ramy prawnej oraz danych dostêpnych na
temat zamówieñ, ale równie¿ zauwa¿onych nieprawid³owoci oraz przypadków
niew³aciwego funkcjonowania jest niezbêdna w celu zapewnienia optymalnej
skutecznoci oraz uczciwego wykorzystania pieniêdzy przeznaczonych na
zamówienia publiczne.
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(a) Bardziej czytelne ramy prawne
4.5. Lepsza przejrzystoæ oraz rozpowszechnianie informacji s¹ istotne w
d¹¿eniach do poprawy funkcjonowania instytucji zamówieñ publicznych.
Komisja podjê³a ju¿ kroki zmierzaj¹ce do poprawy jakoci i zwiêkszenia iloci
informacji o prawach dostawców/wykonawców i zobowi¹zaniach w³adz
zamawiaj¹cych, wynikaj¹cych z zasad UE. Chocia¿ wszystkie dyrektywy
UE dotycz¹ce zamówieñ publicznych po³¹czono w jedn¹ ca³oæ i
opublikowano w jednym tomie, to zasady by³yby bardziej zrozumia³e, gdyby
ka¿da dyrektywa obejmowa³a wszystkie przepisy stosowane w odniesieniu
do zamówieñ publicznych w danym sektorze. Dla zamówieñ na dostawy,
roboty budowlane oraz zamówieñ dla sektora przedsiêbiorstw u¿ytecznoci
publicznej (woda, energia, transport i telekomunikacja) Rada przyjê³a
dyrektywy 93/36/EEC, 93/37/EEC oraz 93/38/EEC, co doprowadzi³o do ich
formalnego skonsolidowania. Niemniej jednak taka formalna konsolidacja
nie jest wykonalna w przypadku, gdy dyrektywa dotycz¹ca zamówieñ
publicznych jest zmieniana. Wtedy nale¿y zastosowaæ inne rodki.
4.6. W celu uproszczenia zasad dotycz¹cych zamówieñ publicznych Komisja jest
gotowa opublikowaæ kilka komunikatów wyjaniaj¹cych, które wyjani¹
kwestie dotycz¹ce stosowania dyrektyw. Wspomniane wydawnictwa bêd¹
uaktualnieniem tych, które opublikowano jako pierwsze w roku 1987 (o
dyrektywach dotycz¹cych robót budowlanych i dostaw) i dodatkowo bêd¹
zawieraæ informacje odnonie Dyrektyw o Us³ugach i U¿ytecznoci
Publicznej. Komisja potwierdza, ¿e udostêpni tak¿e wskazówki na pimie
dotycz¹ce procedur o krajowych rodkach odwo³awczych oraz rodki, za
pomoc¹ których dostawcy mog¹ egzekwowaæ swoje prawa.
(b) Rozpowszechnianie og³oszeñ
4.7. Przekazywanie informacji w celu wyjanienia ramy prawnej jest istotne.
Równie wa¿ne jest przekazywanie informacji i danych dostawcom, tak ¿eby
mogli stan¹æ do przetargu. Dobre i ³atwo dostêpne dane pomagaj¹ skorzystaæ
z mo¿liwoci, jakie stwarza rynek dla zamówieñ publicznych. W chwili obecnej
ponad 130 000 og³oszeñ jest zamieszczanych rokrocznie w Dzienniku
Urzêdowym Wspólnoty Europejskiej i wykonawcy maj¹ trudne zadanie, jeli
chc¹ wy³oniæ sporód tak ogromnej iloci og³oszeñ oferty, którymi s¹
zainteresowani. Komisja jest wiadoma problemów zwi¹zanych z
rozpowszechnianiem tak wielu informacji w sposób przejrzysty w formie kopii
pisemnego Dodatku do Dziennika Urzêdowego. Obecnie rozwa¿a siê
mo¿liwoæ odst¹pienia od publikacji informacji na pimie.
4.8. Komisja przeprowadzi³a badanie opinii wród subskrybentów Dodatku do
Dziennika Urzêdowego oraz TED, ¿eby dowiedzieæ siê, jak ulepszyæ system informacji oraz sposób jej prezentacji. Badanie wykaza³o, ¿e tylko
nieznaczna liczba respondentów woli obecn¹ formê publikacji od innych
mo¿liwoci. Wiêkszoæ wola³aby wyszukiwaæ dane w WWW lub na CD.ROM. Wybiórcza prenumerata by³aby równie¿ mo¿liwa tak, ¿e u¿ytkownicy
mogliby uzyskiwaæ informacje wy³¹cznie o zamówieniach bêd¹cych w sferze
ich zainteresowañ. Przewiduje siê, ¿e takie udogodnienia zwiêksz¹ dostêp
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firm do zamówieñ publicznych, ale nale¿y jednoczenie d¹¿yæ do zwiêkszenia
dostêpu do informacji wraz z postêpem technologicznym.
4.9. Dzisiaj problemy zwi¹zane z jakoci¹ zaproszeñ do sk³adania ofert s¹ równie¿
czêste. Chocia¿ kilka dyrektyw wymaga, ¿eby opisaæ charakter zamówienia
przy pomocy kodu z CPA (Klasyfikacja Produktów i Us³ug) lub CPC (Centralna
Klasyfikacja Produktu) niewiele podmiotów zamawiaj¹cych korzysta z tej
nomenklatury. Jest to kosztowne dla europejskiego podatnika. Komisja
stworzy³a Glosariusz Terminów zwi¹zanych z Zamówieniami (CPV) w formie
listy kodów, opieraj¹cy siê na CPA, ale dostosowany do specyficznych
potrzeb procesu dokonywania zamówieñ. CPV zosta³ niedawno
opublikowany w wersji zweryfikowanej 22 wraz z zaleceniem23 ¿eby zachêciæ
podmioty zamawiaj¹ce do korzystania z niego w celu okrelenia przedmiotu
zamówieñ zgodnie z terminologi¹ CPV przez osoby odpowiedzialne za
zamówienia. Wprowadzenie terminologii CPV do u¿ytku przez wszystkie
podmioty zamawiaj¹ce mog³oby w znacznym stopniu zaoszczêdziæ pieni¹dze
podatników, poniewa¿ ca³y proces publikacji wraz z przet³umaczeniem na
11 jêzyków by³by u³atwiony. Komisja pragnie poznaæ opiniê stron
zainteresowanych o tym, czy w tym kontekcie u¿ywanie CPV powinno byæ
obowi¹zkowe. Alternatywnym rozwi¹zaniem by³oby na³o¿enie op³at na te
podmioty zamawiaj¹ce, które nie pos³ugiwa³y siê CPV oraz standardowymi
formatami elektronicznymi do okrelania charakteru ich zamówieñ w kwocie
proporcjonalnej do kosztów ponoszonych dodatkowo w zwi¹zku z
przeformatowaniem zg³oszeñ.

III. Szkolenia
4.10. Zmiana tradycyjnych metod udzielania zamówieñ powiedzie siê tylko wtedy,
jeli zast¹pi siê stary sposób zarz¹dzania oparty na zacienionych
stosunkach z krajowymi dostawcami/wykonawcami, nowym opieraj¹cym siê
na przejrzystym i prawdziwie handlowym rodowisku, w którym drzwi s¹
otwarte przed wszystkimi oferentami, a g³ówn¹ motywacj¹ jest d¹¿enie do
maksymalnie efektywnego wydatkowania rodków pieniê¿nych. Szkolenie
w zakresie zasad dotycz¹cych zamówieñ oraz praktyka mog¹ byæ najlepsz¹
i najmniej kosztown¹ metod¹ wprowadzenia takiej zmiany. Niemniej jednak
niektóre rz¹dy uwa¿aj¹ je za kosztowny luksus, w pierwszej kolejnoci
podlegaj¹cy ciêciom w razie trudnoci bud¿etowych i dlatego staj¹ siê zwykle
przedmiotem ciêæ przy trudnociach bud¿etowych. Nowe metody zamówieñ,
takie jak elektroniczne zg³oszenia oraz elektroniczny przetarg nie zwiêksz¹
skutecznoci ani nie zredukuj¹ kosztów, jeli urzêdnicy zajmuj¹cy siê
zamówieniami nie bêd¹ wiedzieli, jak siê nimi pos³ugiwaæ.
4.11. Oczekiwane zmiany s¹ ju¿ widoczne. Bie¿¹ce dyskusje na temat zwiêkszenia
konkurencji w Europie koncentruj¹ siê na ci¹g³ym dokszta³caniu oraz
stosowaniu nabytej wiedzy w praktyce. W odniesieniu do zamówieñ musi
siê to sprowadzaæ do wzmo¿onych, systematycznych i rygorystycznych
szkoleñ personelu tak, ¿eby by³ w stanie zaspokoiæ potrzeby pojawiaj¹ce
siê w obszarze zamówieñ.

35

Zielona ksiêga. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - w poszukiwaniu rozwi¹zañ
4.12. Niemniej jednak nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e ci, którzy pos³uguj¹ siê
tradycyjnymi metodami zmieni¹ swoje podejcie z dnia na dzieñ. ¯eby spe³niæ
oczekiwania stawiane przez politykê dotycz¹c¹ zamówieñ, nale¿y sobie
uwiadomiæ, czym faktycznie jest najwy¿szy standard handlowy. Komisja
uwa¿a, ¿e w chwili obecnej nale¿y podj¹æ kroki zmierzaj¹ce do przeszkolenia
personelu zajmuj¹cego siê zamówieniami tak, ¿eby nabyte umiejêtnoci
pozwoli³y mu lepiej zrozumieæ rolê, jak¹ ma do spe³nienia w nowych realiach.
Jeli mamy wprowadziæ prawdziwe zmiany, wówczas niezbêdny jest program szkoleñ we wszystkich pañstwach Wspólnoty; program opieraj¹cy siê
na najlepszej metodzie udzielania zamówieñ, który nie jest wy³¹cznie
jednorazowym przedsiêwziêciem. Zastosowanie technologii informacji w
systemie zamówieñ oraz wymiana informacji dotycz¹cej najskuteczniejszej
metody mog³yby byæ do niego w³¹czone. Opracowanie takiego programu
wymaga³oby zaanga¿owania wielu instytucji: Komisji, pañstw cz³onkowskich,
krajowych stowarzyszeñ bran¿owych, firm, uniwersytetów i innych
zainteresowanych stron.

IV.

Elektroniczny przetarg
4.13. Nasz obecny system zamówieñ polega na wykorzystaniu tradycyjnych metod
administracyjnych oraz rodków przekazu: g³ównie w formie pisemnych
powiadomieñ, rozpowszechniania i sk³adania ofert. W chwili obecnej, dziêki
postêpowi w przetwarzaniu danych oraz telekomunikacji, nie potrzebujemy
postêpowaæ tak, jak dawniej. Nadszed³ czas, ¿eby spojrzeæ w przysz³oæ i
wykorzystaæ mo¿liwoci, jakie stwarza dzisiejsza zaawansowana technologia
informatyczna. Na krótk¹ metê nowe technologie informatyczne pomagaj¹
nam wprowadziæ system elektronicznego sk³adania ofert oraz przekazywaæ
informacje dostawcom. W dalszej perspektywie wykorzystanie systemów
komputerowych i telekomunikacji zrewolucjonizuje sposób udzielania
zamówieñ. Móg³by powstaæ elektroniczny rynek, na którym dostawcy/
wykonawcy mogliby zamieszczaæ swoje produkty oraz ceny na nie w
katalogach elektronicznych, natomiast podmioty zamawiaj¹ce mog³yby
porównywaæ ceny oraz warunki, jak równie¿ zamawiaæ elektronicznie pozycje,
które ich zdaniem w najwiêkszym stopniu spe³niaj¹ ich oczekiwania.
Wszystkim nam zale¿y na zyskach; elektroniczne zamówienia bêd¹ bardziej
przejrzyste, bardziej bêd¹ przemawiaæ do dostawców i bêd¹ wydajniejsze
od obecnego systemu opartego na formie pisemnej.
4.14. Unii Europejskiej nie staæ na pominiêcie tego obszaru. Zalecenia zawarte
w Raporcie Grupy Bangemann24 i skierowane do Rady Europy okrela³y
zamówienia publiczne jako jedno z dziesiêciu najbardziej priorytetowych
dzia³añ, polegaj¹cych na wykorzystaniu technologii informatycznych w
sektorze publicznym. Raport sugerowa³, ¿e co najwy¿ej 10% wszystkich
podmiotów zamawiaj¹cych powinno ju¿ dysponowaæ elektronicznym
systemem sk³adania ofert na przestrzeni dwóch do trzech kolejnych lat. Jest
oczywiste, ¿e za dwa lata bêdzie trzeba skoncentrowaæ wysi³ki na wszystkich
poziomach tak, ¿eby osi¹gn¹æ wyznaczony cel. W trakcie Konferencji na
Szczycie G7 dotycz¹cej Informatycznego Spo³eczeñstwa, zwo³anej w 1995
roku, uczestnicy apelowali do prywatnego sektora, ¿eby inicjowa³ i anga¿owa³
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siê w rozbudowê sieci informatycznych w sektorze prywatnym oraz ¿eby
rozpocz¹³ wiadczenie us³ug informatycznych.
(a)

Stan obecny
4.15. Zawiadomienia i rozpowszechnianie og³oszeñ o zamówieniach jest istotnym
elementem, w którym nale¿y zastosowaæ technologiê informatyczn¹ przy
zamówieniach publicznych. Wed³ug naszych dyrektyw podmioty
zamawiaj¹ce s¹ zobowi¹zane do publikowania zaproszeñ do sk³adania ofert
w Dodatku do Dziennika Urzêdowego Unii Europejskiej. Wspomniany
Dodatek zawiera ponad 300 stron ofert dziennie, a oczekuje siê wzrostu ich
liczby w przysz³oci. Trudno siê dziwiæ, ¿e dostawcy maj¹ trudnoci z
dostrze¿eniem mo¿liwoci przetargowych, którymi s¹ zainteresowani. System musi, po prostu, sprawniej dzia³aæ i byæ ³atwiejszy w u¿yciu.
4.16. Osi¹gniêto ju¿ jednak du¿y postêp. Baza danych TED zosta³a za³o¿ona 10
lat temu i niedawno j¹ uaktualniono poprzez wykorzystanie oprogramowania,
które jest bardziej przyjazne u¿ytkownikowi, zastosowanie Glosariusza
Terminów zwi¹zanych z Zamówieniami (CPV) oraz umo¿liwienie dostêpu
do INTERNET-u. Dalsze ulepszenia s¹ w trakcie realizacji25 .

(b)

Elektroniczne og³oszenie
4.17. Przy dzisiejszej technologii mo¿liwoci s¹ stwarzane poprzez rosn¹c¹
przejrzystoæ, obciêcie kosztów operacyjnych oraz zredukowanie opónieñ.
Do tej pory Komisja opiera³a swoje dzia³ania na ambitnym programie znanym
jako SIMAP (Systeme dinformation pour les marches publics) oparty na
dowiadczeniach TED. SIMAP obejmuje szeroki zakres ró¿nych
przedsiêwziêæ. Jego bezporednim celem jest zwiêkszenie mo¿liwoci
obecnych systemów publikacji tak, ¿eby by³y w stanie obs³u¿yæ rosn¹c¹
iloæ og³oszeñ, które nale¿y podaæ do publicznej wiadomoci. SIMAP bêdzie
w stanie przekazywaæ informacje przetargowe znacznie szybciej  co jest
pilnie potrzebne (bior¹c pod uwagê rosn¹c¹ iloæ publikowanych zg³oszeñ)
i szczególnie potrzebne, jeli mamy poprawiæ przejrzystoæ procedur
udzielania zamówieñ w Europie. SIMAP umo¿liwia lepsz¹ kontrolê, analizê
rynku oraz wymianê ró¿nych u¿ytecznych informacji, co pozwala dostawcom
³atwiej rozpoznawaæ mo¿liwoci sprzeda¿y.
4.18. Dziêki SIMAP rozpoczêto szereg przedsiêwziêæ pilota¿owych z ograniczon¹
iloci¹ podmiotów zamawiaj¹cych oraz róde³ informacji. Koncentruj¹ siê
one na elektronicznym przekazywaniu og³oszeñ o zamówieniach przez
podmioty zamawiaj¹ce do Dziennika Urzêdowego i TED oraz u³atwieniu
dostawcom elektronicznego dostêpu do informacji. Jeli te przedsiêwziêcia
pilota¿owe siê powiod¹  a pierwsze oznaki s¹ zachêcaj¹ce  mo¿na je
bêdzie w konsekwencji przekszta³ciæ w operacyjny system elektronicznych
og³oszeñ i rozpowszechniania informacji, do których wszystkie
zainteresowane strony w Unii bêd¹ mia³y dostêp (wykorzystuj¹c
elektroniczny biuletyn og³oszeñ o zamówieniach we Wspólnocie).
4.19. Korzystaj¹c z takiego systemu, podmioty zamawiaj¹ce bêd¹ mia³y mo¿liwoæ
przekazywania og³oszeñ elektronicznie, zamiast na papierze. Zasadnicze
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pytanie brzmi, jak przestawiæ siê na elektroniczny system przekazu informacji.
Ostatnie zmiany naniesione w tekstach aktów ustawodawczych zezwalaj¹
na elektroniczny przekaz og³oszeñ. Wstêpnie i przez najbli¿szych kilka lat
przekaz na pimie i elektroniczny bêd¹ funkcjonowaæ równolegle. Nale¿y
zdecydowaæ, czy wprowadzenie takiej zmiany powinno siê opieraæ na
zasadach dobrowolnoci czy te¿ wskazane by³oby, ¿eby zobowi¹zaæ prawnie
podmioty zamawiaj¹ce do przekazywania og³oszeñ poczt¹ elektroniczn¹ i
jeli tak, to czy pocz¹tkowo nale¿y wprowadziæ taki obowi¹zek w wê¿szym
zakresie obejmuj¹cym urzêdy pañstwowe i zak³ady u¿ytecznoci publicznej
a dopiero póniej poszerzyæ ten zakres tak, ¿eby obj¹³ pozosta³e podmioty
zamawiaj¹ce. Taki elektroniczny przekaz danych umo¿liwi³by tak¿e skrócenie
czasu potrzebnego na rozpowszechnienie informacji i byæ mo¿e skróci³by
terminy sk³adania ofert. Komisja czeka na opinie w tej sprawie.
(c) Elektroniczne rozpowszechnianie
4.20. Jest oczywiste, ¿e stopniowy wzrost liczby publikowanych og³oszeñ oraz
rozwój technologii publikacji elektronicznej spowoduj¹ zast¹pienie przekazu
na pimie przekazem elektronicznym. Badanie rynku prenumerat potwierdzi³o
tezê, ¿e wiêkszoæ subskrybentów wola³a wyszukaæ informacje w WWW i
wielu by³oby zainteresowanych CD-ROM. CD.-ROM zosta³ ju¿ stworzony,
dalsze ulepszenia bazy danych TED, takie jak dostêp do INTERNET-u bez
w¹tpienia wzbudza zainteresowanie.
4.21. W chwili obecnej jest oko³o 13.000 subskrybentów Dodatku do Dziennika
Urzêdowego. To mo¿e byæ tylko znikoma czêæ dostawców/wykonawców,
którzy s¹ potencjalnie zainteresowani. Wersja przekazu elektronicznego na
¿ywo musi byæ tak zaprojektowana, ¿eby przyci¹gn¹æ uwagê nowych
subskrybentów oraz musi zast¹piæ wersjê na pimie, zaprenumerowan¹
ju¿ przez subskrybentów, którzy mog¹ napotkaæ trudnoci w korzystaniu z
niej.
4.22. Kiedy nowe systemy zostan¹ wprowadzone i przyjête przez subskrybentów,
obowi¹zek publikacji w Dodatku do Dziennika Urzêdowego bêdzie tak
zmodyfikowany, ¿eby mo¿na by³o go odnieæ do elektronicznych rodków
przekazu, tak ¿e forma pisemna bêdzie mog³a byæ wyeliminowana w miarê
spadku zapotrzebowania.
4.23. Po zbadaniu rynku Komisja rozwa¿a mo¿liwoæ wydrukowania streszczonych
og³oszeñ w znacznie mniejszym objêtociowo Dodatku do Dziennika
Urzêdowego. Pe³n¹ informacjê zamieszczono by w bazie danych oraz na
CD-ROM lub udostêpniono by j¹ w INTERNECIE. Rozwa¿a te¿ mo¿liwoæ
stworzenia wersji wy³¹cznie w formie bazy danych lub umo¿liwienie
rozprzestrzeniania informacji wy³¹cznie poprzez osoby trzecie posiadaj¹ce
odpowiedni¹ licencjê.
4.24. Komisja by³aby zainteresowana reakcjami oraz opiniami wszystkich stron
zainteresowanych, pañstw cz³onkowskich, zamawiaj¹cych oraz dostawców
na temat innych ewentualnoci.
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(d) Ca³kowicie elektroniczny przetarg
4.25. Mo¿liwoci stwarzane przez technologie s¹ wiêksze ni¿ to, co oferuje
elektroniczny przekaz oraz rozpowszechnianie og³oszeñ. W dalszej
perspektywie zamówienia bez w¹tpienia bêd¹ dokonywane poprzez
elektroniczny system przetargowy. Obejmie to poszerzenie zamówieñ
elektronicznych tak, ¿eby spe³niæ wymagania okrelone w dyrektywach (takie
jak obowi¹zek publikacji), ale równie¿ obejmie ka¿dy element sk³adowy
procesu dokonywania zamówieñ. W pe³ni elektroniczny system przetargowy
móg³by obejmowaæ wymianê dokumentacji przetargowej, wymianê ofert oraz
wymianê informacji w czasie obowi¹zywania umowy (w³¹cznie z fakturami
i op³atami). Niemniej jednak nie jak w przypadku publikacji og³oszeñ wnioski
nie mieci³yby siê w zakresie bezporednich kompetencji Komisji; by³yby
raczej w gestii organów zamawiaj¹cych oraz przedsiêbiorców. Komisja
oczywicie bêdzie cile powi¹zana ze wspomnianymi przedsiêwziêciami:
bez w¹tpienia wp³yn¹ one w znacznym stopniu na ramy regulacji prawnych
dotycz¹cych zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej; istniej¹ realne
niebezpieczeñstwa, które mog³yby stworzyæ niekompatybilne systemy, a
by³yby nimi g³ównie nowe bariery (wewnêtrzne i zewnêtrzne) w obrocie
handlowym.
4.26. Nasz system musi byæ zdolny do stawienia czo³a wyzwaniu rzucanemu przez
stale zmieniaj¹ce siê rodowisko rynku zamówieñ publicznych. Nie ma w
dyrektywach dotycz¹cych zamówieñ publicznych konkretnych przepisów
mówi¹cych o wykorzystaniu technologii informatycznej. Istniej¹ce zasady,
tam gdzie to tylko mo¿liwe, bêd¹ interpretowane tak, ¿eby zezwoliæ i
umo¿liwiæ realizacjê nowych przedsiêwziêæ. Chocia¿ Komisja z góry zak³ada,
¿e nie bêdzie siê proponowaæ ¿adnych modyfikacji w ramie prawnej
stworzonej dla zamówieñ publicznych, nie jest wykluczone, ¿e te wynikaj¹ce
ze zmian technicznych, które nie powa¿aj¹ fundamentalnych zasad systemu
mog¹ byæ uznawane jako konkretne propozycje prawne. Zamówienia
elektroniczne mog¹ byæ jednym z takich obszarów.
(e) Dowiadczenia z pañstwami spoza Unii Europejskiej 26
4.27. W jaki sposób technologia informatyczna bêdzie zastosowana w systemie
zamówieñ w nastêpnych latach trudno jest przewidzieæ. Niemniej jednak
w chwili obecnej istniej¹ ju¿ pewne oznaki. Rz¹d USA nada³ licencje piêtnastu
prywatnym firmom, które wdro¿y³y tak zwane sieci wartoci dodanej (VAN).
Wspomniane sieci oferuj¹ informacje o wysokiej jakoci na temat mo¿liwoci
zamówieniowych w Stanach Zjednoczonych i za granic¹. Podobnie w³¹czono
w przedsiêwziêcie prywatny sektor w Kanadzie. Z uwagi na wartoæ handlow¹
danych dotycz¹cych zamówieñ sektor prywatny mo¿e byæ na przyk³ad
zainteresowany w rozprzestrzenianiu tych danych w Europie, nawet jeli
wielojêzycznoæ w Unii Europejskiej opóni ten proces. Komisja by³aby
wdziêczna za wyra¿enie opinii na temat zainteresowania systemem przez
przedsiêbiorców prywatnych. Nale¿y rozwa¿yæ sposób, w jaki dostêp do
informacji o potencjalnych dostawcach/wykonawcach towarów i us³ug mo¿e
byæ zwiêkszony oraz odpowiedzieæ na pytanie, jak zachêciæ zak³ady
przemys³owe do zapewniania infrastruktury niezbêdnej do przetargu
elektronicznego z w³adzami zamawiaj¹cymi. Strony zainteresowane musz¹
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przemyleæ to zagadnienie, zw³aszcza w kwestii metod wspó³pracy
zmierzaj¹cej do stworzenia niezbêdnych narzêdzi i us³ug.
4.28. Zamówienia elektroniczne to zjawisko ogólnowiatowe. Nasi g³ówni partnerzy
handlowi rozpoczêli wdro¿enie ambitnych programów maj¹cych na celu
stworzenie zintegrowanego elektronicznego dostêpu do posiadanych przez
nich informacji na temat zamówieñ publicznych oraz poszerzenie ich
elektronicznej oferty przetargowej. Podobnie jak inne nowe i istniej¹ce
przedsiêwziêcia, system ten ma plusy i minusy. Plusem jest wiêkszy dostêp
do informacji na temat zamówieñ publicznych: bez wzglêdu na miejsce,
dziêki zaawansowanym programom komputerowym dostawcy mog¹ uzyskaæ
potrzebn¹ im informacjê za jednym naciniêciem klawisza. Minusem jest to,
¿e polityka i interesy danego kraju mog³yby przerosn¹æ mo¿liwoci rz¹dów.
W konsekwencji powsta³yby technicznie niekompatybilne systemy, co
znacznie utrudni³oby komunikacjê, a tym samym korzyci stwarzane przez
elektroniczny przetarg by³yby zaprzepaszczone. Ze wsparciem udzielonym
przez Komisjê, Komitet ds. Zamówieñ Rz¹dowych wiatowej Organizacji
Handlu (WTO)  zajmuj¹cy siê sprawami dotycz¹cymi Porozumienia o
Zamówieniach Rz¹dowych (GPA)  rozpocz¹³ ju¿ debatê na temat
zastosowania technologii informatycznej w systemie zamówieñ publicznych.
Przemys³ równie¿ zachêca nas do sprawdzenia mo¿liwoci zwi¹zanych ze
stworzeniem systemu zamówieñ publicznych przy pomocy elektronicznych
rodków ³¹cznoci, kompatybilnych z u¿ywanymi w Stanach Zjednoczonych.
Debaty w ramach Komitetu GPA maj¹ te¿ na celu osi¹gniêcie konsensusu
w kwestii systemów kompatybilnych dla wszystkich pañstw bêd¹cych
sygnatariuszami GPA. Dlatego te¿ kluczowe kwestie dotycz¹ce przyjêtych
miêdzynarodowo norm i procedur technicznych bêd¹ rozwa¿ane.
(f) Wnioski
4.29. Po zapoznaniu siê z opiniami na temat zagadnieñ zawartych w Zielonej
Ksiêdze Komisja opublikuje dokument dotycz¹cy strategii dzia³ania,
uwzglêdniaj¹cy refleksje wyra¿one na temat handlu elektronicznego oraz
informatycznego spo³eczeñstwa. Celem jego bêdzie przygotowanie, z
pomoc¹ pañstw cz³onkowskich, planu dzia³ania okrelaj¹cego kierunek
rozwoju elektronicznego systemu zamówieñ na nastêpne piêæ lat.
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V. Pytania
1.

Czy w wystarczaj¹cym stopniu zwraca siê uwagê na kontrolê stosowania
zasad dotycz¹cych zamówieñ jako sposobu na zapobieganie problemom lub
wykrywanie ewentualnych naruszeñ prawa? Czy s¹ jakie propozycje odnonie
ulepszenia systemów kontroli Wspólnoty i ka¿dego z pañstw cz³onkowskich?
Czy widzicie jakiekolwiek plusy kontroli transgranicznej poprzez takie dzia³ania,
jak wdro¿enie koncepcji Europejskiego Obserwatorium, które bêdzie dbaæ o
zgodnoæ z przepisami na rynku zamówieñ publicznych?

2.

Niezbêdna jest zachêta do wdra¿ania procedur uzupe³niaj¹cych w tym
sektorze. Czy metody zachêcania (publikowanie osi¹gniêtych wyników, system nagród itd.) mog¹ byæ stosowane w skali danego kraju?

3.

Czy zadowala Was informacja dotycz¹ca zamówieñ publicznych
przekazywana przez Komisje lub pañstwa cz³onkowskie? Czy u¿yteczny by³by
biuletyn zawieraj¹cy informacje na temat przedsiêwziêæ zwi¹zanych z
zamówieniami publicznymi i stymuluj¹cy wymianê pogl¹dów i dowiadczeñ w
skali ca³ej Europy?

4.

Jakie inne ród³a informacji s¹ dostêpne? Jaki rodzaj informacji statystycznej
spe³ni³by wymagania odnonie przejrzystoci i zinformatyzowania?

5.

Stworzono ju¿ regulacje prawne maj¹ce na celu ochronê interesów
finansowych Wspólnoty. Obejmuj¹ one przepisy zobowi¹zuj¹ce pañstwa
cz³onkowskie do regularnego informowania Komisji o przypadkach nadu¿yæ i
innych wykroczeñ. Wspomniane zobowi¹zania s¹ ju¿ stosowane przy
sporz¹dzaniu akt zamówieñ publicznych, na podstawie których Wspólnota
udziela wsparcia finansowego. Czy taki system informatyczny móg³by byæ
rozszerzony na ca³y sektor zamówieñ publicznych?

6.

Czy w Waszym kraju s¹ jakie inicjatywy dotycz¹ce organizowania szkoleñ?
(Prosimy o szczegó³y.) Czy po³o¿ono w³aciwy nacisk na aspekt szkolenia
w zakresie technologii informatycznej w sektorze zamówieñ publicznych?

7.

Czy program Wspólnoty na szerok¹ skalê jest potrzebny do propagowania
szkoleñ i najlepszej metody zamówieñ? Jak¹ formê powinien przybraæ i jak
d³ugo powinien trwaæ? Jak¹ rolê we wspomnianym programie powinny
odgrywaæ pañstwa cz³onkowskie, profesja zamawiaj¹cego, pracownicy naukowi
oraz wiat biznesu?

8.

Jak nale¿a³oby ulepszyæ Dodatek do Dziennika Urzêdowego lub bazy danych
TED?

9.

Czy zg³oszenia elektroniczne i elektroniczny przetarg przyczyniaj¹ siê do
zwiêkszenia skutecznoci i ³atwoci dostêpu dostawców/wykonawców do rynku
zamówieñ? Czy mog¹ siê one przyczyniæ do ca³kowitego otwarcia tego rynku?
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10.

W jaki sposób zachêciæ do zwiêkszenia elektronicznego przekazu zamówieñ
(na zasadach dobrowolnoci czy zobowi¹zaæ prawnie)? Jakich rodków
zachêty nale¿y u¿yæ?

11.

Jakie elementy uwa¿acie za istotne przy wykorzystaniu szerszych mo¿liwoci
przetargu elektronicznego w zamówieniach publicznych? Jaka powinna byæ
rola Komisji, pañstw cz³onkowskich, podmiotów zamawiaj¹cych, wykonawców
ii programistów komputerowych?

12.

Czy sektor prywatny jest zainteresowany
zakresie zamówieñ w obszarze Unii?

13.

Czy dyskusje zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia konsensusu z naszymi g³ównymi
partnerami handlowymi na temat technicznej kompatybilnoci elektronicznych
systemów przetargowych powinny byæ traktowane priorytetowo?
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5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I INNE
KIERUNKI DZIA£AÑ WSPÓLNOTY
Polityka zamówieñ publicznych scala skutecznie inne kierunki dzia³añ Wspólnoty.
Chocia¿ firmy MiP wci¹¿ napotykaj¹ trudnoci przy skutecznym zdobywaniu
zamówieñ, bardziej przejrzysty dostêp do rynku umo¿liwia tym firmom otwarcie
nowych potencjalnych rynków. W tym rozdziale Komisja przedstawi rodki, które
mog³yby poprawiæ zaistnia³¹ sytuacjê.
W zakresie norm zamiarem Komisji jest do³o¿enie starañ, w uzgodnieniu ze
rodowiskiem biznesu, zmierzaj¹cych do upewnienia siê, ¿e instytucje
normalizacyjne redaguj¹ normy europejskie, które maj¹ byæ wykorzystane przy
sporz¹dzaniu dokumentów dotycz¹cych zamówieñ, co doprowadzi do skutecznego
otwarcia rynku zamówieñ publicznych.
Ogromna inwestycja kapita³owa zwi¹zana z przedsiêwziêciem wdro¿enia Transeuropejskich Sieci jest mo¿liwa dziêki procedurom udzielania zamówieñ
okrelonych w dyrektywach i gwarantuj¹cym inwestorom odpowiedni zwrot
dokonanej przez nich inwestycji. Komisja jest gotowa wyklarowaæ ramy prawne,
jeli oka¿e siê to niezbêdne do stworzenia partnerstwa pomiêdzy sektorami
publicznym i prywatnym w celu realizacji wspomnianych przedsiêwziêæ.
W³aciwe zastosowanie zasad Wspólnoty pomaga te¿ Wspólnocie przydzieliæ
najefektywniej rodki finansowe z Funduszy Strukturalnego i Regionalnego. Maj¹c
to na uwadze, Komisja proponuje szereg rodków poprawiaj¹cych przestrzeganie
wspomnianych zasad zgodnie z procedurami udzielania zamówieñ
dofinansowywanych z wy¿ej wymienionych Funduszy. Zielona Ksiêga dotyczy
zamówieñ udzielanych przez instytucje Wspólnoty lub przez pañstwa cz³onkowskie,
które korzystaj¹ z zasobów Wspólnoty.
Zasady dotycz¹ce zamówieñ publicznych mog¹ siê przyczyniæ do osi¹gniêcia
spo³ecznych i rodowiskowych celów polityki. W niniejszym rozdziale zawarty jest
opis mo¿liwoci oferowanych przez dyrektywy w tym obszarze dzia³alnoci.
W wietle wniosków z dyskusji zainicjowanej przez Zielon¹ Ksiêgê Komisja rozwa¿y,
jak najlepiej wykorzystaæ spo³eczny i rodowiskowy aspekt przy stosowaniu tych
zasad.
W koñcu Komisja z chêci¹ zapozna siê z wszelkimi inicjatywami zmierzaj¹cymi do
rozbudzenia konkurencji w zamówieniach wojskowych z uwzglêdnieniem
to¿samoci europejskiej w kwestii bezpieczeñstwa i polityki obronnej oraz
zwiêkszenia konkurencji w tej ga³êzi przemys³u.
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I. MiP (ma³e i rednie przedsiêbiorstwa)
5.1. Wiêkszoæ z naszych najwiêkszych firm posiada ju¿ dowiadczenie w
ubieganiu siê o zamówienia publiczne w innych pañstwach. Maj¹ one zwykle
dobr¹ pozycjê, która zapewnia im informacjê na temat konkretnych
postêpowañ przetargowych oraz dowiadczenie pozwalaj¹ce na wziêcie
udzia³u w przetargu. Czêsto firmy te sk³adaj¹ oferty poprzez swoje oddzia³y
lub konsorcja, w których spó³ka wiod¹ca pochodzi z tego samego pañstwa
cz³onkowskiego, co podmiot dokonuj¹cy zakupu. Liczba zamówieñ zdobytych
bezporednio przez firmy prowadz¹ce dzia³alnoæ w pozosta³ych pañstwach
cz³onkowskich ci¹gle jest nieznaczna. Dotyczy to równie¿ ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw (MIP), które napotykaj¹ wiêksze trudnoci z uwagi na ich
wielkoæ. Chocia¿ wed³ug wyników badania drobnej i redniej
przedsiêbiorczoci przeprowadzonego w roku 1994 przez Euro Info Centres27 stwierdzono, ¿e by³y firmy, które uzyska³y zamówienie publiczne w
innych pañstwach cz³onkowskich, to jednak by³y to przypadki odosobnione,
na podstawie których nie mo¿na wyznaczyæ g³ównego trendu.
5.2. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa powinny zdominowaæ wiêksz¹ czêæ rynku
z uwagi na istotn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ w gospodarce Europy: 65% obrotów
w sektorze prywatnym na rynku Unii Europejskiej jest udzia³em tych firm.
Ich wiêksze zaanga¿owanie w obszarze zamówieñ publicznych
doprowadzi³oby do stworzenia rdzenia MIP zdolnego do korzystania z
mo¿liwoci stwarzanych przez otwarty rynek zamówieñ publicznych i to nie
tylko w Unii Europejskiej, ale równie¿ w pañstwach objêtych Umow¹ GATT
o Zamówieniach Rz¹dowych (patrz: rozdzia³ 6). W dalszej perspektywie ma³e
i rednie przedsiêbiorstwa mog³yby mieæ wiêkszy wk³ad w rozwój,
konkurencyjnoæ oraz stan zatrudnienia. Podstawowe za³o¿enia rynku
wewnêtrznego w obszarze zamówieñ (podmioty zamawiaj¹ce maj¹ wiêkszy
wybór sporód dostawców wartociowego towaru oraz konkurencja
przemys³u Unii Europejskiej ronie) nie bêd¹ osi¹gniête, o ile ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa nie bêd¹ mia³y faktycznego dostêpu do rynków
europejskich.
5.3. Prace prowadzone na bazie ró¿nych komunikatów i uchwa³ dotycz¹cych
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz rynku wewnêtrznego28 sprowadzi³y
siê do wyodrêbnienia d³ugiej listy przeszkód, jaki ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa napotyka³y podczas udzielania zamówieñ publicznych i to
we wszystkich kierunkach stosowania procedur udzielania zamówieñ
publicznych
5.4. Ju¿ na etapie planowania dzia³alnoci gospodarczej ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa mia³y problem ze zorganizowaniem siê tak, ¿eby mog³y
skutecznie walczyæ o zamówienia, którymi s¹ zainteresowane. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e trudno jest im dostosowaæ swoj¹ dzia³alnoæ do potrzeb
rynkowych; nie posiadaj¹ informacji na temat zamówieñ publicznych
bêd¹cych przedmiotem przetargu w ich sektorze; brakuje im przeszkolonego
personelu oraz pomocy technicznej aby radziæ sobie z kwalifikacj¹ wstêpn¹,
z przygotowaniem ofert; maj¹ te¿ trudnoci ze spe³nieniem wymagañ
jakociowych; w koñcu s¹ zbyt ma³e, ¿eby podo³aæ du¿ym zamówieniom
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objêtym dyrektywami i stanowiæ konkurencjê na rynku Wspólnoty. Problem
z wielkoci¹ ³¹czy siê z trudnociami zwi¹zanymi z utworzeniem skutecznych
i korzystnych form partnerstwa pomiêdzy ma³ymi i rednimi
przedsiêbiorstwami.
5.5. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa musz¹ te¿ przezwyciê¿aæ wiele problemów
zwi¹zanych z faz¹ udzielania zamówieñ. Na przyk³ad, maj¹ trudnoci
z szybkim dostêpem do informacji niezbêdnej do przygotowania ofert,
w szczególnoci dotyczy to rozpoznania i interpretowania og³oszeñ o
zaproszeniu do przetargu, którymi s¹ potencjalnie zainteresowane,
przedmiotu zamówienia publicznego, stosowanych regulacji prawnych
(w³¹cznie z przepisami krajowymi) oraz specyfikacj¹ techniczn¹, do której
nale¿y siê stosowaæ. Niedawne badania29 wykaza³y, ¿e póne przekazanie
dokumentów dotycz¹cych zamówieñ przez podmioty zamawiaj¹ce jest
prawdziw¹ przeszkod¹ dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które chc¹
uczestniczyæ w przetargu, poniewa¿ w wielu przypadkach (ponad 50%
badanych firm) opónienie to uniemo¿liwia³o tym firmom z³o¿enie wa¿nej
oferty w wyznaczonym terminie. Innymi istotnymi przeszkodami s¹ te¿ koszty
zwi¹zane ze z³o¿eniem oferty oraz zapewnienie gwarancji finansowej wed³ug
konkurencyjnych stawek.
5.6. Nawet jeli firmy te wygraj¹ przetarg i zaczynaj¹ go realizowaæ, napotykaj¹
liczne trudnoci, takie jak: spe³nienie wymagañ zawartych w zobowi¹zaniach,
które zaakceptowa³y z chwil¹ podpisania umowy; zabezpieczenie
terminowych p³atnoci za roboty wykonane lub towary przez nie dostarczone;
rozstrzyganie wszelkich sporów w sposób szybki i tani oraz otrzymanie
odpowiedniego zabezpieczenia jako podwykonawca.
5.7. Podjêto ju¿ dzia³ania, ¿eby rozwi¹zaæ te problemy w skali Wspólnoty.
Odnonie dostêpu do informacji pewne sponsorowane przez Wspólnotê
sieci (³¹cznie z rdzeniem grupy Euro Info Centres specjalizuj¹cej siê w
zamówieniach publicznych) wiadcz¹ ju¿ us³ugi informatyczne i
wspomagaj¹ce rynek we wspó³pracy z prywatnymi konsultantami.
Wspomniane sieci, wraz z licznymi lokalnymi, sektorowymi oraz krajowymi
us³ugodawcami, przekazuj¹ informacje na temat mo¿liwoci wynikaj¹cych
z zamówieñ publicznych nawet poni¿ej progu okrelonego w dyrektywach 
oraz dodatkowe informacje dotycz¹ce planów zamówieñ konkretnych
podmiotów zamawiaj¹cych. Co wiêcej, nowy wzór og³oszeñ przetargowych
publikowanych codziennie w Dzienniku Urzêdowym bez w¹tpienia u³atwia
zadanie ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom maj¹cym do nich dostêp
poniewa¿ dziêki nim mog¹ uzyskaæ odpowiedni¹ informacjê na temat
mo¿liwoci przetargowych szczególnie w innych pañstwach cz³onkowskich.
5.8. Komisja przyjê³a tak¿e szereg rodków, przy pomocy których informacja
bêdzie przekazywana, a pomoc techniczna bêdzie udzielana ma³ym i rednim
przedsiêbiorstwom prowadz¹cym dzia³alnoæ w gorzej rozwiniêtych
regionach. Zarówno pomoc techniczna, jak i zapewnienie dostêpu do
informacji maj¹ na celu umo¿liwienie tym firmom wejcie na europejskie
rynki zamówieñ. Objête s¹ one PRISMA30 (Przygotowanie Przemys³u
Regionalnego do Wejcia na Rynek Wewnêtrzny), który to program
kontynuowano do roku 1994 oraz niedawno rozpoczêtej inicjatywy MiP31
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oraz INTERREG II32 , które obejmuj¹ tak¿e promocje partnerstwa pomiêdzy
ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich
oraz specjalistyczne szkolenie.
5.9. Komisja jest przekonana, ¿e inne inicjatywy te¿ powinny byæ podjête. Oczekuje
na opinie dotycz¹ce wyboru dzia³añ mo¿liwych w tym obszarze, które
przedstawiono poni¿ej.
5.10. Jeli chodzi o ogóln¹ informacjê, to mo¿na by sporz¹dziæ praktyczny
przewodnik dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wyjaniaj¹cy sposób, w
jaki mog¹ one siê przygotowaæ do udzia³u w zamówieniach publicznych
oraz zawieraj¹cy dokumentacje wyjaniaj¹c¹ niektóre aspekty zawarte w
dyrektywach, które dotycz¹ takich zagadnieñ, jak dzielenie zamówieñ,
wczeniejsza publikacja informacji o zg³oszeniach, problem terminów
dystrybucji dokumentacji dotycz¹cej zamówieñ.
5.11. Odnonie informacji o konkretnych zamówieniach, nale¿y rozwa¿yæ
mo¿liwoæ dostosowania TED do konkretnych wymagañ ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. Inn¹ ewentualnoci¹ by³oby skorzystanie z coraz
popularniejszego INTERNETU oraz WWW tak, ¿eby umo¿liwiæ dostêp do
informacji szerszemu gronu. Istnieje kilka przeszkód technicznych w tych
przedsiêwziêciach, ale mo¿e zaistnieæ potrzeba koordynacji w skali ca³ej
Europy, jeli takie inicjatywy maj¹ siê powieæ. U¿yteczne mog³yby siê te¿
okazaæ naciski wywierane na podmioty zamawiaj¹ce w celu zwiêkszenia
przejrzystoci, co mog³oby byæ osi¹gniête poprzez zachêcanie ich do
pos³ugiwania siê CPV oraz u¿ywania standardowych formularzy przy
sporz¹dzaniu dokumentów. Takie dzia³ania znacznie u³atwi³yby elektroniczn¹
wymianê danych33 .
5.12. Odnonie przygotowania procedur udzielania zamówieñ, otwarcie
i uproszczenie metod dzia³ania podmiotów zamawiaj¹cych osi¹gniête
poprzez przeszkolenie urzêdników odpowiedzialnych za zamówienia
publiczne, wymianê kadry urzêdniczej oraz informacji na temat w³aciwej
metody dokonywania zamówieñ publicznych mog³oby w znacznym stopniu
u³atwiæ ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom dostêp do zamówieñ
publicznych.
5.13. Maj¹c na uwadze ich rozmiary, ³atwiej by³oby ma³ym i rednim
przedsiêbiorcom uczestniczyæ efektywnie w operacjach na rynku
ogólnowiatowym, jeli ramy dla wspó³pracy by³yby pomiêdzy nimi ustalone.
Warto by³oby zwróciæ uwagê na to, czy Europejskie Grupy Nacisku (EEIG)
s¹ zdolne do propagowania wspó³pracy pomiêdzy ma³ymi i rednimi
przedsiêbiorstwami, szczególnie w kwestii miêdzygranicznych zamówieñ
publicznych.
5.14. Kwestia podwykonawców, która jest szczególnie istotna dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw nie jest bezporednio regulowana dyrektywami. Komisja
zosta³a poproszona o to, ¿eby we wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi
nawo³ywa³a do stosowania, inicjowa³a oraz koordynowa³a stosowanie
rodków zmierzaj¹cych do stworzenia sprzyjaj¹cego rodowiska dla
podwykonawstwa 34 . Mo¿na by, na przyk³ad, podj¹æ dzia³ania w tym
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obszarze, maj¹ce na celu ulepszenie istniej¹cej sieci bazy danych o
podwykonawstwie oraz zachêciæ do utworzenia zaakceptowanych kodów
metody oraz ustalenia standardowych klauzuli umownych. W celu
sprawdzenia znaczenia, jakie ma podwykonawstwo w aspekcie
ekonomicznym, wykonano badania pilota¿owe w 10 pañstwach
cz³onkowskich z wykorzystaniem wspólnej metodologii stworzonej przez
EUROSTAT. Wspomniane badania wykonano na przedsiêbiorstwach
podwykonawczych lub zamawiaj¹cych w trzech sektorach gospodarki
(samochodowy, elektronika, tekstylia/ przemys³ odzie¿owy) i wyniki tych
badañ zostan¹ opublikowane przed koñcem 1996 roku.
5.15. Inn¹ kwesti¹ cile dotycz¹c¹ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw s¹ terminy
p³atnoci. Po przeprowadzeniu konsultacji na szeroka skalê Komisja przyjê³a
zalecenie35 , w którym nawo³uje siê wszystkie pañstwa cz³onkowskie do
zdyscyplinowania ich podmiotów zamawiaj¹cych w kwestii regulowania
nale¿noci. Na przyk³ad zalecenie okrela terminy p³atnoci, w których nale¿y
regulowaæ nale¿noci oraz kwestiê odsetek karnych naliczanych w razie
zw³oki. Pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do sk³adania raportów do
koñca 1997 roku odnonie dzia³añ podjêtych w zwi¹zku z wdro¿eniem
zalecenia; na obecnym etapie Komisja by³aby zainteresowana opiniami
wyra¿onymi przez strony zainteresowane na powy¿szy temat.
5.16. W ogólnej kwestii Komisja jest zdania, ¿e skuteczny dostêp pañstw
cz³onkowskich do rynku zamówieñ publicznych jest mo¿liwy przy u¿yciu
rzeczywistych rodków opieraj¹cych siê na analizie praktycznych potrzeb i
mo¿liwoci tych firm, a w szczególnoci poprzez rozwój sieci us³ug
pomocniczych, które zaopatrywa³yby je w niezbêdne informacje, udziela³y
pomocy technicznej oraz organizowa³y odpowiednie szkolenia. Po
konsultacjach zainicjowanych przez Zielon¹ Ksiêgê Komisja zamierza
przedstawiæ komunikat na temat rodków, jakie proponuje u¿yæ w tym
obszarze.

II.

Normalizacja
5.17. Normy i specyfikacja techniczna opisuj¹ca specyfikê prac, dostaw oraz us³ug
objêtych zamówieniami publicznymi odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w otwarciu
rynku zamówieñ publicznych. Stosowanie norm krajowych mo¿e w znacznym
stopniu ograniczyæ dostawcom/wykonawcom z zagranicy dostêp do
zamówieñ publicznych. Maj¹c to na wzglêdzie, dyrektywy okrelaj¹, ¿e
podmioty zamawiaj¹ce musz¹ ustanawiaæ specyfikacjê techniczn¹ w
odniesieniu do europejskich norm lub zatwierdzeñ technicznych z
poszanowaniem norm technicznych obowi¹zuj¹cych w danym kraju w takim
stopniu, w jakim s¹ one zgodne z prawami Wspólnoty. Dyrektywy mia³y
rozwi¹zaæ ten problem poprzez zobowi¹zanie podmiotów zamawiaj¹cych
do stosowania siê do norm Europejskich tam, gdzie s¹ one ustanowione.
Wed³ug mandatu Komisji wydanego w ramach Uchwa³y Rady z roku 1985
odnonie nowego podejcia do ujednolicenia norm i specyfikacji
technicznej36 , europejskie organy normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI)
ustanowi³y wiele norm ogólnoeuropejskich, które w dalszej kolejnoci
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wdro¿ono do norm krajowych. Ponadto, mandaty wspieraj¹ce zamówienia
publiczne zosta³y wydane przy licznych okazjach. Te wysi³ki nale¿y
kontynuowaæ, zw³aszcza ¿e pewne rynki do dnia dzisiejszego s¹ praktycznie
zamkniête, g³ównie z uwagi na brak prac normalizacyjnych. Razem z
instytucjami przemys³owymi Komisja ustala obecnie dziedziny, w których
wydanie dalszych mandatów jest potrzebne. Komisja chcia³aby siê zapoznaæ
z opiniami wyra¿onymi przez strony zainteresowane odnonie wydania norm
i specyfikacji technicznych w obszarze zamówieñ publicznych oraz ustalenia
obszarów, w których brak norm europejskich stwarza trudnoci przy
otwieraniu rynku zamówieñ publicznych.

III.

Transeuropejskie Sieci (TEN) ze szczególnym
uwzglêdnieniem transportu
5.18. Zgodnie z Traktatem z Maastricht Unia Europejska ma promowaæ utworzenie
Sieci Transeuropejskich (TEN) w takich sektorach gospodarki, jak transport, energia i telekomunikacja. Dobrze funkcjonuj¹ce Sieci Transeuropejskie
przyczyni¹ siê do optymalnego wykorzystania mo¿liwoci, jakie stwarza
jednolity rynek; Inwestycja w TEN to inwestycja w nasz¹ przysz³oæ. Polityka
ta sprawia, ¿e gospodarka Unii Europejskiej jest konkurencyjna i przyczynia
siê w sposób bezporedni i poredni do zwiêkszenia zatrudnienia. Kilka
znacz¹cych przedsiêwziêæ jest w toku realizacji. S¹ to miêdzy innymi droga
Oresund oraz po³¹czenie kolejowe pomiêdzy Dani¹ i Szwecj¹, podniesienie
rangi portu lotniczego Malpensa w Mediolanie oraz po³¹czenie kolejowe
pomiêdzy Cork i Stranraer. Niemniej jednak do tej pory realizacja
przedsiêwziêcia zwi¹zanego z TEN jest stosunkowo wolna.
5.19. Maj¹c na wzglêdzie uszczuplenie bud¿etów rz¹dowych, Rada Europejska
podkreli³a znaczenie prywatnego finansowania wysi³ków Unii zmierzaj¹cych
do zwiêkszenia inwestycji w infrastrukturê TEN. Istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo finansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych wy³¹cznie
z dotacji lokalnych i pañstwowych rz¹dów. Przedsiêwziêcia te wymagaj¹
ogromnego wk³adu finansowego. Istnieje wiêc potrzeba znalezienia nowych
metod podwy¿szenia kapita³u. Wiele organizacji nale¿¹cych do sektora
prywatnego da³o jasno do zrozumienia, ¿e s¹ gotowe do zainwestowania
znacznych sum w przedsiêwziêcia zwi¹zane z TEN oraz ¿e z chêci¹ to
uczyni¹ z uwzglêdnieniem stopnia ryzyka finansowego, ale ci¹gle wiele
przeszkód pozostaje do przezwyciê¿enia.
5.20. Raport Komisji skierowany do Rady Europejskiej w Madrycie (grudzieñ 1995)
nakreli³ sposoby pokonania przeszkód utrudniaj¹cych finansowanie
wspomnianych przedsiêwziêæ z funduszy prywatnych. Poza problemem,
dotycz¹cym zagwarantowania rentownoci przedsiêwziêæ, raport
sygnalizowa³ te¿ problem zwi¹zany z ryzykiem niehandlowym, a wynikaj¹cym
ze zmian zachodz¹cych w porz¹dku publicznym. W chwili obecnej Komisja
rozwa¿a tê kwestiê. Sektor prywatny zaniepokoi³ siê te¿ stosowaniem zasad
Unii Europejskiej dotycz¹cych zamówieñ publicznych; w pewnych krêgach
istnia³o przekonanie, ¿e dyrektywy powstrzymuj¹ sektor prywatny przed
zaanga¿owaniem siê w przedsiêwziêcia.
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5.21 Ostatecznym celem dyrektyw Wspólnoty odnonie zamówieñ publicznych
jest osi¹gniêcie uczciwej i otwartej konkurencji w postêpowaniach o
zamówienie publiczne na rynku wewnêtrznym. Celem ich jest u³atwianie, a
nie utrudnianie zaanga¿owania sektora prywatnego w przedsiêwziêcia.
Komisja uwa¿a, ¿e zasady Wspólnoty dotycz¹ce zamówieñ publicznych
mog¹ u³atwiæ udzia³ sektora prywatnego w NET bez potrzeby zmiany
istniej¹cej ramy prawnej na obecnym etapie realizacji. Jeli wyklarowanie
przepisów prawnych bêdzie konieczne, Komisja jest gotowa przedyskutowaæ
wszelkie niejasnoci ze stronami zainteresowanymi tak, ¿eby mieæ pewnoæ,
¿e wspó³praca pomiêdzy sektorem prywatnym i publicznym nie jest w ¿aden
sposób hamowana. Jak zapowiedziano w raporcie skierowanym do
Madryckiej Rady Europejskiej, Komisja za³o¿y³a te¿ Biuro Pomocy Doranej
TEN (TEN Help Desk), którego zadanie polega na udzielaniu odpowiedzi
na zapytania uczestników TEN z sektora prywatnego.
5.22. Do tej pory przemys³ zasygnalizowa³ swoje zaniepokojenie trzema
elementami, które nie dotycz¹ bezporednio przedsiêwziêæ zwi¹zanych z
TEN, ale s¹ z pewnoci¹ istotne w tym obszarze dzia³alnoci. S¹ nimi: faza
poprzedzaj¹ca przetarg, koncesje nadawane konsorcjom oraz stosowanie
procedury negocjacyjnej 37 .
(a) Faza poprzedzaj¹ca przetarg
5.23. Sektor prywatny wyra¿a niechêæ do anga¿owania siê w dyskusje i badania
poprzedzaj¹ce przetarg, nie maj¹c gwarancji na to, ¿e nie zostan¹ wy³¹czone
z dalszej procedury przetargowej i obawiaj¹c siê, ¿e nie bêd¹ traktowane
na równych zasadach. Komisja zdaje sobie sprawê z tego, ¿e w wietle
z³o¿onoci wiêkszoci przedsiêwziêæ  niektóre z nich wymagaj¹ nie
stosowanych do tej pory rozwi¹zañ  dialog techniczny przed wezwaniem
do przetargu pomiêdzy instytucj¹ udzielaj¹c¹ zamówienia a stronami
prywatnymi, które s¹ zainteresowane mo¿e okazaæ siê konieczny. Jeli
poprzez wprowadzenie konkretnych zabezpieczeñ  wp³ywaj¹cych zarówno
na meritum sprawy, jak i na sam¹ procedurê  podmioty zamawiaj¹ce
powstrzymuj¹ siê przed wyra¿aniem zapotrzebowania na informacje lub
przyjmowaniem tych informacji, które mog³yby wp³yn¹æ na powstrzymanie
konkurencji, to zasada równego traktowania nie bêdzie pogwa³cona.
(b) Przyznawanie koncesji konsorcjom
5.24. Jak ju¿ wspomniano w rozdziale 3, przyznawanie koncesji na roboty
budowlane jest zwyk³¹ metod¹ daj¹c¹ sektorowi prywatnemu mo¿liwoæ
budowania i prowadzenia przedsiêwziêæ opieraj¹cych siê na infrastrukturze
wspólnie z sektorem publicznym. Komisja zauwa¿a, ¿e zgodnie z zasadami
stosowanymi we Wspólnocie nale¿y po³o¿yæ nacisk na to, ¿eby konsorcja
uczestnicz¹ce na zasadach ryzyka, przystêpowa³y do przetargu o koncesje
wiedz¹c, ¿e bêd¹ w stanie udzieliæ zamówienia ich oddzia³om wchodz¹cym
w sk³ad konsorcjum w zwi¹zku z wykonaniem koniecznych dostaw, robót
lub us³ug. Przepisy zawarte w dyrektywie o robotach publicznych, odnosz¹ce
siê do przyznawania koncesji na roboty w zwi¹zku z budow¹ infrastruktury
transportu publicznego zezwalaj¹ zwyciêskiemu konsorcjum na tak¹
praktykê.
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(c) Stosowanie procedury negocjacyjnej
5.25. Stosowanie procedury negocjacyjnej mo¿e byæ czasem uzasadnione
w przypadku z³o¿onych zamówieñ na wykonanie robót i wiadczenie us³ug.
Zgodnie z Dyrektyw¹ o U¿ytecznoci Publicznej podmioty zamawiaj¹ce maj¹
wolny wybór pomiêdzy trzema rodzajami procedur (to znaczy, otwart¹,
ograniczon¹ i negocjacyjn¹) z uprzednim og³oszeniem zaproszenia
ofertowego. W tradycyjnych sektorach natomiast, jak ju¿ wspomniano w
rozdziale 3, procedura negocjacyjna mo¿e byæ stosowana wy³¹cznie w
okrelonych i wyranie sprecyzowanych okolicznociach, które s¹
wymienione w sposób wyczerpuj¹cy w dyrektywach. Na przyk³ad dyrektywa
o us³ugach zezwala na udzielanie zamówieñ zgodnie z procedur¹
negocjacyjn¹, jeli dana us³uga jest z³o¿ona i nie mo¿e byæ okrelona
wystarczaj¹co precyzyjnie, szczególnie w zakresie us³ug intelektualnych.
Dyrektywa o robotach budowlanych zezwala na stosowanie konkurencyjnej
procedury negocjacyjnej w wyj¹tkowych przypadkach gdzie, na przyk³ad,
charakter prac lub zwi¹zane z nimi ryzyko nie pozwala na wczeniejsze
okrelenie ceny.

IV.

Zamówienia finansowane z funduszy Unii

(a)

Fundusze Strukturalny i Spójnoci
5.26. Z Funduszy Strukturalnego i Spójnoci dokonano wk³adu finansowego rzêdu
50 miliardów ECU w formie inwestycji dokonywanych w pañstwach
cz³onkowskich na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Wykorzystuj¹c inne
instrumenty finansowe (w³¹cznie z po¿yczkami z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz dotacjami z innych róde³ Wspólnoty) Unia dokona³a
dalszej inwestycji przekraczaj¹cej 34 miliardy ECU. Ponadto, finansuj¹c
przedsiêwziêcia z funduszy, Unia zamierza zainwestowaæ 57 miliardów ECU
na przestrzeni dwóch nastêpnych lat. Fakt, ¿e pañstwa cz³onkowskie musz¹
mieæ do siebie zaufanie w kwestii przestrzegania zasad, ¿e pieni¹dze
podatników europejskich s¹ w³aciwie wydawane oraz ¿e ryzyko oszustwa
jest ograniczone do minimum, jest niepodwa¿alny. Nasze zasady dotycz¹ce
zamówieñ publicznych i ochrony interesów finansowych Wspólnoty
odgrywaj¹ kluczowa rolê w ca³ym procesie. Zrozumia³e jest, ¿e nie ma w
nim miejsca na dyskryminacjê bez wzglêdu na to, czy sprawa dotyczy
zamówieñ finansowanych z krajowych zasobów czy te¿ zamówieñ
kwalifikuj¹cych siê do sfinansowania z Funduszy Strukturalnego i Spójnoci.
5.27. Obecny system kontroli opiera siê na komunikacie Komisji z roku 1989
skierowanym do Rady Europejskiej38 . Wyjania on obowi¹zek na³o¿ony na
pañstwa cz³onkowskie, a polegaj¹cy na systematycznym sprawdzaniu, czy
zasady dotycz¹ce zamówieñ publicznych s¹ przestrzegane oraz
potwierdzaniu, ¿e w przypadku ka¿dego wniosku o wsparcie finansowe z
funduszy skierowanego do Komisji zasady te by³y honorowane. Niemniej
jednak niewiele pañstw cz³onkowskich stworzy³o mechanizm systematycznej
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i dok³adnej kontroli zgodnoci z zasadami dotycz¹cymi zamówieñ
publicznych. Komisja, ze swojej strony, mo¿e udzieliæ wsparcia ze swoich
funduszy wy³¹cznie po uzyskaniu jasnego potwierdzenia zgodnoci
postêpowania z tymi zasadami. Jeli zasad nie przestrzegano (na przyk³ad,
jeli og³oszenia nie by³y w³aciwie publikowane) dotacja mo¿e zostaæ
zawieszona i w razie koniecznoci cofniêta z jednoczesnym rozpoczêciem
procedury w przypadku naruszenia zasad. W przypadku Funduszu Spójnoci
oraz wielkich przedsiêwziêæ ERDF systematycznie dokonuje siê weryfikacji
ex ante, która jest czêci¹ procesu sprawdzania wniosków o dofinansowanie.
5.28. Komisja musi polegaæ na pañstwach cz³onkowskich w kwestii wype³niania
ich zobowi¹zañ, zw³aszcza ¿e iloæ przedsiêwziêæ stale ronie. Problem ten
staje siê powa¿ny i wymaga rozwi¹zania. Po zreformowaniu Funduszy
Strukturalnych zarz¹dzanie nimi (szczególnie wybór i kontynuacja
wspieranych finansowo przedsiêwziêæ) zosta³o przeniesione na grunt
ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego. Wiêksze uprawnienia w kwestii
zarz¹dzania funduszem id¹ w parze z wiêksz¹ odpowiedzialnoci¹ za
sprawdzanie zgodnoci z zasadami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych. Tak
wiêc ulepszenie istniej¹cego systemu kontroli w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich jest spraw¹ najwy¿szej wagi. Nale¿y przypomnieæ, ¿e odbywa
siê wa¿na debata w ramach SEM 2000 na temat potrzeby wiêkszej
przejrzystoci oraz zasad korzystania z Funduszy Strukturalnych. W tym
kontekcie, konkretne propozycje odnonie wyklarowania okrelonych
kryteriów oraz promowania wspó³pracy i dialogu pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi a Komisj¹ w ramach partnerstwa i w interesie beneficjantów
bêd¹ przed³o¿one Dubliñskiej Radzie Europejskiej. Warunki stosowania
dostosowañ finansowych w przypadkach oszustw i nieprawid³owoci,
w³¹cznie z korekt¹ sieci w ekstremalnych przypadkach, kiedy pañstwo
cz³onkowskie uparcie nie wype³nia zobowi¹zañ rewizyjnych, równie¿ bêd¹
tematem rozmów. Prace bêd¹ kontynuowane do roku 1997. Jednoczenie,
nale¿y wspomnieæ i zwróciæ uwagê na zasady przejrzystoci, wed³ug których
istnieje obowi¹zek informowania Komisji o wszelkich przypadkach
nieprawid³owoci lub oszustwa.
5.29. Chocia¿ ostatecznie odpowiedzialnoæ za ulepszenie procedur spoczywa
na pañstwach cz³onkowskich, to Komisja u¿yje wszelkich rodków, ¿eby
zapewniæ jak najszybsze wprowadzenie ulepszonych systemów kontroli.
Rozwi¹zania musz¹ iæ za konkretnymi problemami ujawnionymi w
konkretnych przedsiêwziêciach. Celem naszego dzia³ania musi byæ
stworzenie wartociowego systemu. Odpowiedzialnoæ, dobre wykonanie i
wyniki musz¹ staæ siê synonimami zarz¹dzania Funduszem Strukturalnym.
Korzyci s¹ oczywiste: znaczne oszczêdnoci na ka¿dym poziomie, bardziej
efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów, zdrowsza sytuacja
zatrudnieniowa w danych regionach, wiêksze zaufanie obywateli UE
odnonie gospodarnego wydawania pieniêdzy oraz przedsiêwziêcia
przynosz¹ce korzyci ich u¿ytkownikom. W celu wykazania troski o w³aciwe
wykorzystanie pieniêdzy publicznych oraz w celu zdobycia poparcia
spo³ecznego Komisja uwa¿a, ¿e pañstwa cz³onkowskie powinny publikowaæ
informacje o gospodarnym wydatkowaniu pieniêdzy w ka¿dym konkretnym
przedsiêwziêciu.
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5.30. Sam system mo¿na ulepszyæ poprzez wprowadzenie wzglêdnie drobnych
zmian proceduralnych. Jedn¹ z takich zmian mog³oby byæ wprowadzenie,
dla ka¿dego przedsiêwziêcia owiadczenia podpisywanego przez
kompetentnych urzêdników pañstwowych o tym, ¿e postêpowanie jest
zgodne z zasadami Unii dotycz¹cymi zamówieñ publicznych. Takie
owiadczenie o osobistej odpowiedzialnoci stosowano ju¿ w innych
obszarach i w niektórych pañstwach trzecich, w g³ównej mierze w Stanach
Zjednoczonych; metoda ta okaza³a siê najskuteczniejszym sposobem
zabezpieczenia najlepszej ceny i zapobiegania oszustwom. Mo¿na by
podsun¹æ myl o stworzeniu Kodeksu postêpowania dla urzêdników
pañstwowych. Oczywicie zastosowanie tych rodków w praktyce nale¿y
rozpatrywaæ w wietle ró¿nych systemów regulaminów pracowniczych dla
urzêdników administracyjnych w pañstwach cz³onkowskich.
5.31. Pomys³ indywidualnej odpowiedzialnoci powsta³ w zwi¹zku z koncepcj¹
dzia³añ zapobiegawczych. Nasza polityka odnonie dysponowania
Funduszami Strukturalnymi musi opieraæ siê na zasadzie  zapobieganie
jest lepsze ni¿ naprawianie. Zastosowanie systemu atestacji (patrz: rozdzia³
3) w odniesieniu do podmiotów zamawiaj¹cych wspomaganych finansowo
z funduszy UE mog³oby w znacznym stopniu poprawiæ sytuacjê i daæ
gwarancjê, ¿e odbiorcy stosuj¹ mechanizmy umo¿liwiaj¹ce im gospodarne
wykorzystanie pieniêdzy wed³ug najlepszej praktyki handlowej. W naszym
interesie jest, ¿eby fundusze UE by³y wykorzystywane efektywnie.
Zawiadczaj¹c poprzez atestacjê, ¿e ustanowiono efektywny system
zamówieñ publicznych, wysi³ek w³adz jest niewspó³miernie ma³y w
porównaniu z zaoszczêdzonymi funduszami UE.
5.32. Dalekosiê¿n¹ propozycj¹ mog³oby byæ wykorzystanie kompetencji instytucji
niezale¿nych opisywanych w rozdziale 3 w celu promowania zgodnoci
z zasadami dotycz¹cymi zamówieñ publicznych w kwestii funduszy Unii
Europejskiej. Z poszanowaniem kompetencji Komisji takie organy mog³yby
odegraæ kluczow¹ rolê nie tylko w procesie kontroli postêpowania w³adz
publicznych, ale równie¿ mog³oby je reklamowaæ. Funkcje te mog³yby
sprawowaæ s¹dy pañstwowe rewidentów w pañstwach cz³onkowskich lub
równowa¿ne organy niezale¿ne.
5.33 Wdra¿anie propozycji nie rozwi¹¿e ka¿dego problemu. Przekszta³cenie
systemu zamówieñ publicznych, w który zaanga¿owane s¹ fundusze Unii 
permanentnie lub strukturalnie  bêdzie mo¿liwe tylko, jeli konkretnym
rozwi¹zaniom towarzyszyæ bêdzie proces zachodz¹cych zmian w bliskim
partnerstwie z pañstwami cz³onkowskimi. Mo¿e byæ niezbêdne
sformalizowanie takich inicjatyw (na przyk³ad wiarygodnoci) w celu
wprowadzenia rzeczywistej i ostatecznej zmiany. Jest to te¿ zgodne z ide¹ i
celami praktyki: solidne zarz¹dzanie (SEM 2000) stosowanej przez Komisje
oraz przedstawicieli pañstw cz³onkowskich, a wynik³ej z inicjatywy Madryckiej
Rady Europejskiej z roku 1995. Wnioski tej grupy potwierdzaj¹ potrzebê
zadbania o rygor i przejrzystoæ przy dobrym wykorzystaniu kredytów i przy
podziale odpowiedzialnoci. Bêd¹ one przedstawione pod obrady Rady
Europejskiej, która zbierze siê w Dublinie w 1996 roku.
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5.34. Przy ulepszonym systemie kontroli w skali danego pañstwa Komisja, ze swojej
strony, mog³aby siê skoncentrowaæ na weryfikacji ex post przedsiêwziêæ
(na przyk³ad w bliskiej wspó³pracy z niezale¿nymi organami wyznaczonymi
przez pañstwo cz³onkowskie). Komisja mog³aby byæ te¿ poproszona o
przeprowadzenie przegl¹du systemów kontroli w ka¿dym z pañstw. Ponadto,
Komisja bêdzie szukaæ metod na ulepszenie przep³ywu informacji pomiêdzy
Komisj¹ i pañstwami cz³onkowskimi odnonie przedsiêwziêæ, zw³aszcza
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.
(b)

Zamówienia publiczne udzielane przez instytucje europejskie lub finansowane przez
pañstwa nie bêd¹ce cz³onkami, ale korzystaj¹ce z zasobów Wspólnoty
5.35. Przy udzielaniu zamówieñ Kiedy udziela siê zamówienia na w³asne potrzeby
lub w celu wdro¿enia polityki, za któr¹ Wspólnota Komisja jest
odpowiedzialna, instytucje europejskie musz¹ zgodnie z Art. 56
Rozporz¹dzenia o Finansach przestrzegaæ tych samych zasad, jak te
stosowane wzglêdem krajowych podmiotów zamawiaj¹cych wed³ug dyrektyw
dotycz¹cych zamówieñ publicznych. Ponadto, tylko zamówienia udzielane
przez Radê i Komisjê s¹ objête przepisami GPA i wiatowej Organizacji
Handlu (patrz: rozdzia³ 6). Wyj¹tki od tych zobowi¹zañ s¹ precyzowane przez
dokumenty: (a) w przypadku GPA, zamówienia udzielane w zwi¹zku z
pomoc¹ ¿ywnociow¹; (b) w przypadku zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Art. 56
Rozporz¹dzenia o Finansach39 , takie same derogacje, jak te wymienione w
dyrektywach plus, zgodnie z Tytu³em IX Rozporz¹dzenia o Finansach,
zamówienia udzielane w kontekcie zewnêtrznej pomocy finansowej z
bud¿etu Wspólnoty z wyj¹tkiem zamówieñ na us³ugi na potrzeby Komisji,
wzglêdem których normalne zasady s¹ stosowane. Chocia¿ nie mieszcz¹
siê one w zakresie dyrektyw, wszystkie te zamówienia, które s¹ finansowane
z zasobów Wspólnoty (ogólny bud¿et, ESGGF i EDF) i wchodz¹ce w sk³ad
programów Wspólnoty (np. PHARE, TACIS, MEDIA) nadal podlegaj¹
specyficznym zasadom oraz fundamentalnym regu³om, wed³ug których
kontakty s¹ przyznawane. Dotyczy to w szczególnoci przejrzystoci i
równego traktowania.
5.36. Wspomniane ogólne obowi¹zki ujête w szerokim zakresie zosta³y rozpisane
bardziej szczegó³owo poprzez wprowadzenie niedawnych poprawek do
Rozporz¹dzenia o Finansach i bêd¹ wyjanione w kolejnych poprawkach,
które Komisja zamierza zaproponowaæ maj¹c na wzglêdzie ograniczenie
wy¿ej wspomnianych derogacji w celu zapewnienia ich interpretacji w sposób
ucilony. Dzia³ania Komisji s¹ czêci¹ tych wysi³ków maj¹cych na celu
poprawê zarz¹dzania finansami, jak zosta³o to okrelone we wskazaniach
dotycz¹cych operacji SEM 2000.
5.37. Celem tej ramy prawnej jest umo¿liwienie bardziej efektywnego wykorzystania
ogólnego bud¿etu Wspólnoty oraz funduszy w celu rozwiniêcia wspó³pracy
poprzez zachêcanie do wziêcia udzia³u w przetargu na zasadach wolnej
konkurencji. Zainteresowane departamenty musz¹ w zwi¹zku z tym d¹¿yæ
do stosowania regulacji prawnych tak wszechstronnie, jak to tylko mo¿liwe.
Komisja chce mieæ pewnoæ, ¿e podjête rodki s¹ wystarczaj¹ce do
zapewnienia uczciwego dostêpu do zamówieñ udzielanych zarówno przez
instytucje europejskie, jak i przez pañstwa trzecie zgodnie z programami
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Wspólnoty oraz z wykorzystaniem rodków finansowych Wspólnoty. W
zwi¹zku z tym, pañstwa trzecie otrzymuj¹ce pomoc finansow¹ z bud¿etu
Wspólnoty powinny zostaæ zobligowane do wype³niania okrelonych
zobowi¹zañ, szczególnie w kwestii kontroli nieprawid³owoci na miejscu,
zwrotu sum przyw³aszczonych oraz nak³adania kar na nieprawid³owo
przeprowadzone transakcje.

V. Zamówienia a aspekty spo³eczne
5.38. Polityka socjalna Unii Europejskiej przyczynia siê do wspierania wysokiego
poziomu zatrudnienia oraz opieki spo³ecznej (Artyku³ 2 Traktatu UE),
swobodnego przep³ywu pracowników, równych mo¿liwoci dla kobiet i
mê¿czyzn, wiêkszej spójnoci gospodarczej i spo³ecznej, lepszych warunków
bytowych i pracy, wysokiego poziomu opieki zdrowotnej, wysokiego poziomu
kszta³cenia i szkolenia oraz integracji niepe³nosprawnych i innych grup ze
spo³eczeñstwem.
5.39. Zarówno organy, jak i podmioty zamawiaj¹ce mog¹ byæ poproszone o
wdra¿anie ró¿nych aspektów polityki socjalnej przy okazji udzielania
zamówieñ, poniewa¿ zamówienia publiczne s¹ narzêdziem, dziêki któremu
mo¿na w znacznym stopniu wp³ywaæ na postêpowanie przedsiêbiorców.
Jednym z przyk³adów na osi¹gniêcie celów polityki socjalnej s¹ zobowi¹zania
prawne odnonie ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy, które s¹
wi¹¿¹ce dla miejscowoci, w których realizowane jest zamówienie na
wykonanie robót b¹d gdzie prowadzone jest tak zwane pozytywne
dzia³anie. To ostatnie odnosi siê do sytuacji, w której zamówienia publiczne
s¹ wykorzystywane do osi¹gniêcia zamierzonego celu, na przyk³ad poprzez
zapewnianie reglamentowanego rynku dla zak³adu pracy chronionej, który
nie móg³by wspó³zawodniczyæ na równych zasadach z normalnie
funkcjonuj¹cymi przedsiêbiorstwami, które charakteryzuje normalny poziom
rentownoci.
5.40. Rama prawna utworzona przez Traktat i dyrektywy nadal stosuje siê do tych
sytuacji. Z tego powodu, w zwi¹zku z wprowadzaniem dyrektyw dotycz¹cych
zamówieñ publicznych w ¿ycie, pojawi³y siê pytania, czy, a jeli tak, to w
jakim stopniu cele socjalne mog¹ lub powinny byæ realizowane przy na³o¿eniu
ograniczeñ przez te dyrektywy, tak ¿eby nie zniweczyæ g³ównego ich celu.
5.41. Przepisy wchodz¹ce w sk³ad wszystkich dyrektyw stwarzaj¹ wstêpn¹
mo¿liwoæ realizacji celów socjalnych poprzez wykluczenie kontrahentów
lub dostawców w sytuacji, kiedy uznaje siê ich winnymi pope³nienia
przestêpstwa dotycz¹cego ich postêpowania zawodowego lub w sytuacji,
kiedy uznano ich winnymi powa¿nego wykroczenia zawodowego. Zasady
te s¹ te¿ stosowane w sytuacjach, kiedy przestêpstwo lub wykroczenie
dotyczy naruszenia ustawodawstwa, którego za³o¿eniem jest wspieranie
realizacji celów socjalnych. W takich przypadkach przepisy zezwalaj¹
podmiotom zamawiaj¹cym na realizacjê takich celów przez wy³¹czenie
kandydatów nie stosuj¹cych siê do tych norm prawnych z ca³ej procedury
udzielania zamówieñ.
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5.42. Inn¹ ewentualnoci¹ jest zobowi¹zanie oferentów do przestrzegania
zobowi¹zañ socjalnych w trakcie realizacji udzielonych im zamówieñ, na
przyk³ad obowi¹zek promowania zatrudnienia kobiet lub opieka nad
okrelonymi upoledzonymi grupami. Kontrola zgodnoci z takimi
uwarunkowaniami musi siê odbywaæ poza procedur¹ udzielania zamówieñ
(patrz: orzeczenie Trybuna³u w Beentjes, przytaczane wczeniej oraz
komunikat Komisji odnonie zamówieñ publicznych: aspekty regionalne i
spo³eczne40 ). Warunki realizacji zamówieñ s¹ do przyjêcia tylko wtedy, jeli
zarówno w sposób poredni, jak i bezporedni nie dyskryminuj¹ oferentów
z pozosta³ych pañstw cz³onkowskich. Wystarczaj¹ca przejrzystoæ musi byæ
zapewniona poprzez zawarcie warunków w og³oszeniu o zamówieniu lub w
dokumentach przetargowych.
5.43. Z drugiej strony dyrektywy na dzieñ dzisiejszy nie bior¹ pod uwagê aspektów
spo³ecznych, kiedy sprawdza siê przydatnoæ kandydatów lub oferentów
zgodnie z kryteriami wyboru, które dotycz¹ g³ównie ich sytuacji ekonomicznofinansowej lub zaplecza technicznego ani te¿ kiedy dochodzi do udzielenia
zamówienia na podstawie tych kryteriów, które okrelaj¹ po¿¹dane cechy
ekonomiczne potencjalnych dostawców oraz robót lub us³ug objêtych
zamówieniem. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e w przypadku zamówieñ
wykraczaj¹cych poza zakres stosowania dyrektyw nabywcy mog¹
uwzglêdniaæ w kryteriach preferencje socjalne pod warunkiem, ¿e preferencje
te nie dyskryminuj¹ wszystkich obywateli Wspólnoty o wspólnych cechach.
5.44. Pierwsze pytanie, które siê nasuwa, to czy mo¿liwoci realizacji krajowych
zamierzeñ dotycz¹cych ró¿nych grup stwarzane przez prawo o zamówieniach
publicznych powinny byæ wyjanione przy pomocy komunikatów
wyjaniaj¹cych i po drugie czy te mo¿liwoci wystarcz¹, ¿eby zaspokoiæ
potrzeby lub mo¿e powinny byæ podjête inne rodki w celu realizacji celów
odnonie stosowania zasad Wspólnoty przy zamówieniach publicznych z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

VI. Zamówienia a rodowisko
5.45. Po poprawkach wprowadzonych do Traktatu UE przez Jednolity Akt
Europejski, a nastêpnie przez Traktat w Maastricht, ochrona rodowiska
sta³a siê jednym z priorytetowych dzia³añ Wspólnoty. Zosta³o przyjêtych
ponad 200 aktów, dotycz¹cych miêdzy innymi walki z zanieczyszczeniem
powietrza, wody, gleby, zagospodarowania odpadów, norm bezpieczeñstwa
produktu, oceny wp³ywu na rodowisko i ochrony przyrody. Zgodnie z Art.
130 r. Traktatu UE wymagania dotycz¹ce ochrony rodowiska musz¹ zostaæ
w³¹czone i byæ wdra¿ane z innymi inicjatywami Wspólnoty. Kilka pañstw
cz³onkowskich stosuje ju¿ zaawansowane metody ochrony rodowiska.
5.46. W tym konkretnym sektorze pañstwa cz³onkowskie (oraz ich w³adze
pañstwowe) rozpoczê³y ju¿ proces integracji aspektów ochrony rodowiska
z ich w³asnym systemem zamówieñ publicznych. Z uwagi na rozmiar
zamówienia publiczne mog¹ mieæ ogromny wp³yw na okrelone dzia³ania
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹; mog¹ nawet wp³yn¹æ na wytworzenie
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okrelonych produktów. Rz¹d duñski niedawno przyj¹³ Plan dzia³ania w
zwi¹zku z trwa³¹ strategi¹ rodowiskow¹/ekologiczn¹ dla zamówieñ
publicznych. Pozosta³e pañstwa cz³onkowskie tak¿e zastanawiaj¹ siê nad
tym, jak najlepiej promowaæ zamówienia na ekologiczne produkty i us³ugi.
Ponadto, OECD niedawno przyjê³o Zalecenie odnonie polityki rz¹dów
dotycz¹cej ochrony rodowiska naturalnego 41 , które ponagla pañstwa
cz³onkowskie oraz ich rz¹dy do ustanawiania i realizowania polityki zamówieñ
publicznych na towary i us³ugi przyjazne rodowisku naturalnemu.
5.47. Stosowanie dyrektyw o zamówieniach publicznych nie daje faktycznie
w³adzom mo¿liwoci propagowania akcji ochrony rodowiska naturalnego.
W zwi¹zku z tym by³oby bez w¹tpienia po¿¹dane, gdyby sprecyzowano
mo¿liwoci stwarzane przez przepisy ogólne istniej¹cego ustawodawstwa
odnonie uwzglêdnienia aspektów rodowiskowych przy jednoczesnym
precyzyjnym okreleniu granic tych mo¿liwoci.
5.48. Po pierwsze, maj¹c na uwadze cele socjalne, ochrona rodowiska jest
mo¿liwa poprzez wprowadzenie konkretnych zasad, za naruszenie których
dostawca/wykonawca lub kontrahent by³by uznany winnym pope³nienia
przestêpstwa w praktyce zawodowej lub uznano by go winnym powa¿nego
wykroczenia. W takich przypadkach dyrektywy zezwalaj¹ podmiotom
zamawiaj¹cym na wy³¹czenie dostawcy lub kontrahenta, którego uznano
winnym naruszenia zasad, z procedury udzielania zamówienia.
5.49. Po drugie, kwestie zwi¹zane z ochron¹ rodowiska mog¹ byæ w³¹czone do
wymagañ technicznych odnonie specyfiki robót, dostaw lub us³ug objêtych
zamówieniami publicznymi, zw³aszcza do specyfikacji technicznej, któr¹
nabywcy musz¹ zamieciæ w dokumentach dotycz¹cych zamówieñ i której
oferenci musz¹ przestrzegaæ zgodnie z dyrektywami. Nale¿y do³o¿yæ starañ,
¿eby stworzyæ normy europejskie lub jednolit¹ specyfikacjê techniczn¹
uwzglêdniaj¹c¹ i wspieraj¹c¹ aspekty zwi¹zane z ochron¹ rodowiska przy
jednoczesnym unikaniu negatywnych skutków ustalenia zbyt specyficznych
kryteriów. Przyk³adem takiej specyfikacji mo¿e byæ proekologiczne
oznakowanie zgodne z prawami Wspólnoty. Podmioty dokonuj¹ce zakupów
mog¹ zachêcaæ firmy do przyjmowania bardziej czynnej postawy odnonie
kwestii ochrony rodowiska poprzez zaprzestanie odrzucania ofert na towary
zawieraj¹ce komponenty po naprawie lub materia³y wtórne, pomimo ¿e
spe³niaj¹ one pod wzglêdem technicznym wymagania okrelone w
dokumentach dotycz¹cych zamówieñ.
5.50. Po trzecie, w okrelonych warunkach dyrektywy zezwalaj¹ na zawarcie
zamierzeñ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska w kryteriach doboru
kandydatów. Kryteria te ustalono, ¿eby sprawdziæ mo¿liwoci ekonomiczne,
finansowe i techniczne i w zwi¹zku z tym mog¹ one zawieraæ elementy
dotycz¹ce ochrony rodowiska w zale¿noci od rodzaju ekspertyzy, jaka
jest niezbêdna dla danych zamówieñ.
5.51. Po czwarte, w fazie udzielania zamówienia czynniki ochrony rodowiska
mog³yby odegraæ wa¿n¹ rolê w ustaleniu najkorzystniejszych z punktu
widzenia ekonomii ofert, ale tylko w przypadkach, kiedy odniesienie do tych
czynników pozwala oceniæ korzyæ ekonomiczn¹, która jest specyficzna dla
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ka¿dego rodzaju robót, dostaw lub us³ug objêtych zamówieniem oraz oceniæ
bezporednio korzyci p³yn¹ce dla podmiotu zamawiaj¹cego. W przypadku
zamówieñ wykraczaj¹cych poza ramy dyrektyw preferencje w zwi¹zku z
aspektem ochrony rodowiska mog¹ byæ u¿yte jako kryterium wyró¿niaj¹ce
pod warunkiem, ¿e nie s¹ dyskryminuj¹ce i s¹ otwarte dla wszystkich
oferentów Wspólnoty zgodnie z zasad¹ wzajemnego uznawania.
5.52. Po pi¹te, podmioty zamawiaj¹ce mog¹ realizowaæ cele zwi¹zane z ochron¹
rodowiska poprzez wype³nianie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zamówienia
na³o¿onych na zwyciêskich oferentów. Innymi s³owy, podmiot zamawiaj¹cy
mo¿e zobowi¹zaæ wykonawcê, którego ofertê wybrano do realizacji
zamówienia zgodnie z okrelonymi ograniczeniami, których celem jest
ochrona rodowiska naturalnego. Oczywicie, wype³nianie warunków
wynikaj¹cych z zamówienia nie powinno byæ dyskryminacyjne, ani te¿ nie
powinno zak³ócaæ pracy jednolitego rynku. Warunki powinny te¿ byæ zawarte
w og³oszeniach o zaproszeniu do przetargu, co da pewnoæ, ¿e wszyscy
uczestnicy s¹ wiadomi ich istnienia. W koñcu, weryfikacja zdolnoci
zwyciêskiego oferenta do realizacji zamówieñ zgodnie z warunkami powinna
siê odbywaæ poza procedur¹ udzielania zamówieñ.
5.53. W granicach mo¿liwoci wspomnianych powy¿ej Komisja by³aby najbardziej
zainteresowana otrzymaniem informacji na temat dowiadczeñ pañstw
cz³onkowskich lub indywidualnych podmiotów zamawiaj¹cych wynikaj¹cych
z uwzglêdniania aspektów ochrony rodowiska w udzielanych przez nie
zamówieniach. W swojej proponowanej Decyzji odnonie przegl¹du pi¹tego
programu dzia³ania, dotycz¹cego ochrony rodowiska, Komisja ju¿
zaznaczy³a, ¿e dalsze dzia³ania mog¹ siê okazaæ potrzebne w zwi¹zku z
lepszym uwzglêdnieniem aspektów ochrony rodowiska przy stosowaniu
zasad Wspólnoty dotycz¹cych zamówieñ publicznych z jednoczesnym
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

VII. Zamówienia wojskowe
5.54. W roku 1990 suma wydatków zwi¹zanych z zamówieniami wojskowymi, które
ponios³a UE wynosi³a 65-70 miliardów ECU. Chocia¿ znaczna czêæ (prawie
jedna trzecia) tych zamówieñ zosta³a ju¿ objêta dyrektywami dotycz¹cymi
zamówieñ publicznych, to jednak w tym sektorze nie korzysta siê jeszcze w
pe³ni z mo¿liwoci, jakie stwarza otwarty rynek zamówieñ. Badania
przeprowadzone przez Komisjê w roku 1992 i dotycz¹ce wysokoci kosztów
zwi¹zanych z pozaeuropejskimi zamówieniami wojskowymi, w³¹cznie z
zamówieniami na zakup sprzêtu wojskowego sugerowa³y, ¿e g³ówne
oszczêdnoci (wahaj¹ce siê od 5 miliardów do 11 miliardów ECU na
podstawie danych z roku 1990 i wed³ug ró¿nych mo¿liwych scenariuszy)
mog¹ byæ osi¹gniête w tym obszarze. Komisja oczekuje wszelkich dzia³añ
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia konkurencji w tym sektorze. Skutkiem tego
bêd¹ nie tylko bezporednie oszczêdnoci, ale tak¿e bardziej wydajna
ekonomicznie gospodarka wynikaj¹ca z d³u¿szych serii produkcyjnych i
ostatecznie bardziej konkurencyjny europejski przemys³ obronny. W ramach
wk³adu do dyskusji Komisja niedawno wyda³a komunikat po tytu³em:
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Wyzwania przed europejskim sektorem przemys³u obronnego  wk³ad w
dzia³ania podejmowane w skali Europy42 . Poniewa¿ sektor przemys³u
obronnego polega prawie wy³¹cznie na zamówieniach publicznych,
komunikat g³ównie dotyczy zamówieñ publicznych. Niemniej jednak
konkurencyjny europejski przemys³ obronny jest te¿ istotnym warunkiem
nadania bezpieczeñstwu i polityce obronnej znamion to¿samoci
europejskiej. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê specyfikê tego sektora przemys³u.
To mog³oby przypieszyæ wprowadzenie pewnych poprawek do procedur
zawartych w dyrektywach dotycz¹cych zamówieñ publicznych. Nie nale¿y
równie¿ pomijaæ ¿adnych inicjatyw podejmowanych przez Uniê
Zachodnioeuropejsk¹ (UZE) oraz inne podobne organizacje prowadz¹ce
dzia³alnoæ na polu wspó³pracy w dziedzinie obronnoci.

VIII. Zamówienia a polityka ochrony konsumenta
5.55. Wdro¿enie efektywnej polityki zamówieñ publicznych, poprawiaj¹cej dostêp
do rynku oraz jego przejrzystoæ na coraz bardziej zintegrowanym Jednolitym
Rynku mo¿e przynieæ znaczne korzyci konsumentom w formie us³ug
i infrastruktur o wy¿szej jakoci i znacznie wydajniejszych pod wzglêdem
ekonomicznym. W tym kontekcie wa¿ne jest, ¿eby uwzglêdniaæ politykê
ochrony konsumenta w polityce Unii dotycz¹cej zamówieñ publicznych.
Szczególnie po¿¹dane s¹ jasnoæ relacji i dialog z organizacjami
konsumenckimi.

IX. Pytania
1.

Czy uwa¿acie, ¿e zredagowanie praktycznego przewodnika wyjaniaj¹cego
ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom, jak maj¹ siê przygotowaæ do przetargu
publicznego oraz notek wyjaniaj¹cych aspekty stosowania dyrektyw, którymi
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa s¹ szczególnie zainteresowane by³oby
u¿yteczne? Na jakich zagadnieniach autorzy wspomnianych dokumentów
powinni siê skoncentrowaæ?

2.

Zak³adaj¹c, ¿e niektóre sieci sponsorowane przez Wspólnotê ju¿ przekazuj¹
informacje o zamówieniach, szczególnie ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom,
czy uwa¿acie, ¿e ich rola powinna byæ wiêksza? Jeli tak, to dlaczego?

3.

Jakie jest Wasze zdanie na temat opinii rozwa¿anych w zwi¹zku z
ulepszeniem dostêpu ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do informacji na temat
konkretnych zamówieñ (przyjêcie TED, wykorzystanie INTERNET-u, CPV i
standardowe formularze)? Czy uwa¿acie, ¿e istniej¹ jakie inne metody, które
mo¿na by wykorzystaæ?

4.

Czy Europejskie Grupy Nacisku s¹ odpowiednim instrumentem do
promowania wspó³pracy pomiêdzy ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami,
szczególnie przy publicznych zamówieniach poza granicami pañstwa?
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5.

Czy uwa¿acie, ¿e w celu promowania wiêkszego udzia³u ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw przy zamówieniach publicznych, powinny byæ podjête inne
dzia³ania w skali Wspólnoty, szczególnie w kwestiach podzamówieñ i terminów
p³atnoci? Jeli tak, to jakie? Na przyk³ad, czy powinno siê ustalaæ
obowi¹zkowe terminy p³atnoci, po up³ywie których bêd¹ naliczane odsetki
karne?

6.

Jakie s¹ Waszym zdaniem najlepsze sposoby stworzenia sieci us³ug
wspomagaj¹cych ma³e i rednie przedsiêbiorstwa? Jaki rodzaj us³ug powinien
byæ wiadczony przez te sieci?

7.

W jakim stopniu, wed³ug Was, polityka normalizacyjna prowadzona przez
europejskie organy normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI) na podstawie
mandatów Komisji okaza³a siê skuteczna przy eliminacji przeszkód
utrudniaj¹cych otwarcie rynku zamówieñ publicznych?

8.

Które sektory produkcyjne powinny byæ traktowane priorytetowo przy ustalaniu
dalszych mandatów dla norm europejskich?

9.

Przedstawiciele sektora prywatnego wyrazili wiele obaw odnonie TEN, które
opisalimy w czêci niniejszego rozdzia³u. Czy wyjanienie odnonych
przepisów by³o wystarczaj¹co jasne, tak ¿eby rozwiaæ te obawy, czy te¿
wskazane by³oby opracowanie zbioru wskazówek na pimie dotycz¹cych
sposobu stosowania dyrektyw przy przetargu publicznym dla TEN lub innych
znacz¹cych przedsiêwziêæ (na przyk³ad komunikat wyjaniaj¹cy)?

10.

Czy wiecie o innych kwestiach dotycz¹cych procedur udzielania zamówieñ,
które nale¿a³oby wyjaniæ lub które wymaga³yby wydania uchwa³y maj¹cej na
celu u³atwienie przyst¹pienia sektora prywatnego do TEN lub innych spó³ek
publicznych/prywatnych?

11.

Czy zgadzacie siê z za³o¿eniem, ¿e ¿eby zachêciæ do efektywnego
zarz¹dzania Funduszami Strukturalnymi, pañstwa cz³onkowskie i podmioty
zamawiaj¹ce powinny szerzej podawaæ do publicznej wiadomoci fakt, ¿e
przedsiêwziêcia zwi¹zane z zamówieniami dofinansowane przez UE przynios³y
odpowiednie zyski i pieni¹dze zosta³y w³aciwie wykorzystane?

12.

Czy zobowi¹zanie osób odpowiedzialnych do podpisania owiadczenia
odnonie konkretnego przedsiêwziêcia o tym, ¿e przedsiêwziêcie przynios³o
korzyci w zamian za zainwestowane pieni¹dze oraz ¿e zasady dotycz¹ce
zamówieñ publicznych by³y przestrzegane by³oby u¿yteczne?

13.

Czy s¹ jaki inne metody zwiêkszenia skutecznoci zasad dotycz¹cych
zamówieñ publicznych w sytuacji, w której s¹ wykorzystywane fundusze
strukturalne?

14.

Czy uwa¿acie, ¿e podmioty zamawiaj¹ce otrzymuj¹ce fundusze z Unii
Europejskiej powinno siê zachêcaæ do atestacji tak, ¿eby mieæ pewnoæ, ¿e
istnieje skuteczny system zamówieñ publicznych?
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15.

Czy gdyby niezale¿ne organy krajowe wspó³pracuj¹ce cile z Komisj¹
zapewnia³y pomoc podmiotom zamawiaj¹cym w sytuacji, kiedy ich zamówienia
s¹ sponsorowane z funduszy Wspólnoty, to by³oby to dzia³anie u¿yteczne i
efektywne?

16.

Czy uwa¿acie, ¿e zasady, w wietle których udzielane s¹ zamówienia przez
instytucje Wspólnoty oraz zamówienia udzielane przez inne organy lub
pañstwa trzecie korzystaj¹ce z zasobów Wspólnoty w ramach jej programów
wystarczaj¹, ¿eby zapewniæ uczciwy dostêp wszystkim zainteresowanym
stronom do tych zamówieñ?

17.

Czy Waszym zdaniem rodki gwarantowane przez prawo o zamówieniach
publicznych i wykorzystywane do realizacji celów wyznaczonych przez politykê
socjaln¹ Wspólnoty i danego pañstwa wymagaj¹ wyjanienia, na przyk³ad
poprzez komunikaty wyjaniaj¹ce?

18.

Czy uwa¿acie, ¿e rodki te wystarcz¹, ¿eby zaspokoiæ potrzeby? Jeli, nie to
jakie inne rodki wed³ug Was powinny byæ u¿yte w celu zapewnienia realizacji
celów polityki socjalnej w kwestii stosowania zasad Wspólnoty dotycz¹cych
zamówieñ publicznych przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji?

19.

Czy Waszym zdaniem zobowi¹zania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny
pracy s¹ wystarczaj¹co uwzglêdniane przy sporz¹dzaniu og³oszeñ o
zaproszeniu do przetargu i dokumentów dotycz¹cych zamówienia? Jakie
ulepszenia mo¿ecie zaproponowaæ?

20.

Jakie s¹ Wasze dowiadczenia odnonie promocji ekologicznych produktów
i us³ug wed³ug zaleceñ zawartych w dyrektywach? Czy Komisja powinna
wyjaniæ, jak nale¿y stosowaæ dyrektywy dotycz¹ce zamówieñ publicznych
z uwzglêdnieniem aspektów ochrony rodowiska naturalnego (na przyk³ad
poprzez komunikaty Komisji)?

21.

Czy uwa¿acie, ¿e oferowane rozwi¹zania s¹ wystarczaj¹ce, ¿eby osi¹gn¹æ
wyznaczone cele? Jeli nie, to jakie rodki wed³ug Was nale¿y zastosowaæ,
¿eby zapewniæ realizacjê zamierzeñ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska
naturalnego przy stosowaniu zasad Wspólnoty dotycz¹cych zamówieñ
publicznych i przy zachowaniu zasady o uczciwej konkurencji? Czy powinno
siê w³¹czyæ proekologiczne oznakowanie do specyfikacji zamieszczanej w
dokumentach dotycz¹cych zamówienia lub czy wniosek o rejestracjê w
Projekcie Ochrony rodowiska i Kontroli powinien byæ jednym z kryteriów
przy wyborze?

22. Przy braku konkurencji w sektorze produkuj¹cym sprzêt wojskowy, czy sektor
ten nie powinien byæ w³¹czony do systemu zamówieñ publicznych, jak chc¹
tego niektóre z pañstw cz³onkowskich?
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6. ZAMÓWIENIA POZA PAÑSTWAMI
UNII EUROPEJSKIEJ
Po przyjêciu nowego Porozumienia o Zamówieniach Rz¹dowych wiatowej
Organizacji Handlu globalizacja zamówieñ publicznych z pewnoci¹ wzronie. Nasza
gospodarka musi reagowaæ pozytywnie i skutecznie na takie wyzwanie;
ogólnowiatowa konkurencja siê nasili, a powodzenie bêdzie zale¿eæ od innowacji i
mylenia w kategoriach transakcji miêdzynarodowych. Nale¿y w dalszym ci¹gu
aktywnie otwieraæ rynek; twórczy dialog z przedstawicielami naszego biznesu jest
konieczny, ¿eby ustaliæ nowe mo¿liwoci stwarzane przez rynek oraz pomóc przy
okreleniu celów przysz³ych negocjacji. Komisja prosi wszystkie pañstwa cz³onkowskie
i przemys³ o zasygnalizowanie wszelkich problemów, jakie na poszczególnych rynkach
mog¹ siê pojawiæ oraz zaproponowanie ewentualnych rozwi¹zañ, szczególnie tam,
gdzie umowy otwieraj¹ce rynek s¹ negocjowane.
Przygotowanie pañstw stowarzyszonych ze rodkowej i Wschodniej Europy do
przyst¹pienia do Unii jest spraw¹ priorytetow¹. Bia³a Ksiêga Komisji zawiera
wskazania dotycz¹ce zakresu kierunków dzia³añ na jednolitym rynku, w tym równie¿
polityki zamówieñ publicznych. Zarówno Komisja, jak i pañstwa cz³onkowskie uczyni³y
wiele, ¿eby pomóc przy stworzeniu podstaw skutecznego systemu zamówieñ
publicznych. Wysi³ki te jednak musz¹ byæ wzmo¿one. Szkolenie dotycz¹ce najlepszej
praktyki zamówieñ publicznych oraz mo¿liwoæ uzyskania natychmiastowej porady
prawnej s¹ niezwykle istotne.
Podobnie, wraz z próbami Komisji zmierzaj¹cymi do umocnienia wiêzi pomiêdzy
pañstwami w basenie Morza ródziemnego i jak to okrelono w uk³adach z Turcj¹,
Maroko i Tunezj¹ Komisja bêdzie tak¿e rozwa¿aæ sposób, w jaki mo¿na wspieraæ
rozwój praktyk na konkurencyjnym rynku zamówieñ publicznych.

I. Dostêp do wiatowych
 uczciwa oferta dla Europy

rynków zamówieñ publicznych

6.1. Rosn¹ca liberalizacja rynków UE musi w najwy¿szym stopniu byæ
odzwierciedlona w wiecie, ¿eby zmaksymalizowaæ korzyci dla naszej
gospodarki opieraj¹cej siê na przetargu konkurencyjnym. UE by³a
instrumentalna w osi¹gniêciu liberalizacji zamówieñ na szerok¹ skalê w
odniesieniu do g³ównych partnerów handlowych poprzez Umowê GATT
pierwszej generacji odnonie zamówieñ rz¹dowych z roku 1979, Europejski
Obszar Ekonomiczny, Porozumienia Europejskie i ostatnio poprzez nowe
Porozumienie o Zamówieniach Rz¹dowych (GPA) wiatowej Organizacji
Handlu zawartych jednoczenie z Rund¹ Urugwajsk¹.
6.2. Nowe GPA wesz³o w ¿ycie w dniu 1 stycznia 1996 roku. Poza Uni¹ Europejsk¹
nowymi stronami porozumienia s¹ USA, Kanada, Japonia, Izrael, Po³udniowa
Korea, Norwegia i Szwajcaria. Aruba i Lichtenstein niedawno do³¹czy³y do
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porozumienia, natomiast Singapur jest w trakcie przyst¹pienia. Porozumienie
obejmuje zamówienia udzielane przez organy rz¹dowe ni¿szego szczebla
(takie, jak rz¹dy poszczególnych pañstw w federacjach pañstwowych,
prowincje i miasta) oraz przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w wielu
sektorach u¿ytecznoci publicznej (takich, jak elektrycznoæ, transport
komunalny, wodoci¹gi, porty i lotniska). Podczas gdy GPA z roku 1979
ogranicza³o siê tylko do zamówieñ publicznych na dostawy, w zakres nowego
GPA wchodz¹. roboty budowlane i us³ugi. Istotne jest to, ¿e dostawcy/
wykonawcy bêd¹ te¿ mieli prawo do kwestionowania decyzji o udzieleniu
zamówienia, jeli uznaj¹, ¿e zostali dyskryminowani. Komisja szacuje, ¿e
nowe GPA otworzy rynek na konkurencyjne zamówienia miêdzynarodowe
warte oko³o 450 miliardów ECU w skali roku. Stanowi to w przybli¿eniu
dziesiêciokrotny wzrost w wartoci zamówieñ bêd¹cych przedmiotem
przetargów w ramach GPA 1979.
6.3. Wiele dyskryminuj¹cych przepisów, które eliminowa³y firmy prowadz¹ce
dzia³alnoæ w UE z rynków pañstw trzecich anulowano na pocz¹tku bie¿¹cego
roku. Stworzono nowe mo¿liwoci ga³êziom przemys³u i to od sektora
bankowego, a¿ po przemys³ ciê¿ki. W USA najbardziej dyskryminacyjne
przepisy Kupuj, co amerykañskie, które wprowadzono w latach trzydziestych
zosta³y usuniête przez rz¹d federalny oraz 39 sporód 50 rz¹dów stanowych
(w³¹cznie z Kaliforni¹, Nowym Jorkiem, Teksasem, Illinois i Floryd¹). W
konsekwencji mo¿liwoci rynkowe warte oko³o 100 miliardów ECU w skali
roku bêd¹ mog³y byæ wykorzystane przez firmy UE. GPA otwiera te¿ rynki na
zamówienia w Azji po³udniowo-wschodniej. Japonia, na przyk³ad, wyrazi³a
zgodê na pokrycie udzielenia zamówienia przez jej 47 prefektur
odpowiedzialnych za wydatki zamówieniowe, szczególnie w takich obszarach,
jak budownictwo oraz in¿ynieria l¹dowa i wodna. W Korei Po³udniowej, gdzie
GPA zacznie siê stosowaæ od roku 1997, firmy UE bêd¹ mog³y stawaæ do
postêpowañ o udzielenie zamówienia w sektorze publicznym bez koniecznoci
przekazania technologii, odkupienia lub zawierania miejscowych porozumieñ,
co mia³o miejsce w przesz³oci.
6.4. Niemniej jednak nie mo¿na spocz¹æ na laurach. Pomimo znacznego postêpu,
nie wszystkie obwarowania mo¿liwoci przetargowych zosta³y usuniête; pewne
istotne restrykcje wci¹¿ s¹ utrzymywane przez pañstwa bêd¹ce
sygnatariuszami GPA (w którym to przypadku Wspólnota postêpuje zgodnie
z zasad¹ wzajemnoci). Ponadto, GPA ma siê staæ porozumieniem
wielostronnym, co oznacza, ¿e bêdzie mog³o do niego do³¹czyæ wiêcej pañstw.
Poniewa¿ rynek europejski jest w zasadzie otwarty dla wykonawców z pañstw
trzecich, jest w interesie firm europejskich, ¿eby Wspólnota zdo³a³a uzgodniæ
z pañstwami trzecimi poprzez negocjacje zasady dostêpu do rynku, co pozwoli
osi¹gn¹æ pe³n¹ wzajemn¹ liberalizacjê zamówieñ.
6.5. Dalsze otwarcie rynku zamówieñ publicznych na wiat nadal pozostanie
g³ównym celem naszych dzia³añ. Wyników nale¿y oczekiwaæ z wielostronnego
procesu zachodz¹cego w wiatowej Organizacji Handlu i poprzez
powiêkszanie jej cz³onkostwa. Przyszli cz³onkowie wnioskuj¹cy o przyst¹pienie
do wiatowej Organizacji Handlu, tacy jak Chiny i Tajwan powinni z zasady
podpisaæ GPA, jeli jest to konieczne to po okresie przejciowym. (Tajwan
ju¿ wyrazi³ chêæ przyst¹pienia do GPA). Komisja usilnie zachêca obecnych
cz³onków wiatowej Organizacji Handlu do przyst¹pienia do GPA, szczególnie
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tych, którzy posiadaj¹ status obserwatora. Podejcie polegaj¹ce na
wielostronnoci jest potrzebne w celu osi¹gniêcia konsensusu w kwestii
przejrzystoci, otwarcia oraz systemu rodków prawnych przy zamówieniach
publicznych. Ostatecznym zamierzeniem ci¹gle pozostaje krajowe
przetwarzanie i skuteczne stosowanie klauzuli najwy¿szego uprzywilejowania
w odniesieniu do wszystkich zamówieñ publicznych oraz wszystkich cz³onków
wiatowej Organizacji Handlu. W celu kontynuacji tego procesu Unia
Europejska proponuje te¿ rewizjê GPA z roku 1994, która objê³aby
przed³u¿enie umowy, zniesienie rodków i praktyk dyskryminacyjnych oraz
uproszczenie i doskonalenie. Niemniej jednak negocjacje dwustronne nadal
s¹ potrzebne. Komisja jest w trakcie negocjacji ze Szwajcari¹ i Kore¹
Po³udniow¹. Komisja szuka mo¿liwoci zdobycia dostêpu dostawców z UE
do rynków pañstw basenu Morza ródziemnego. Ponadto, poza Deklaracj¹
Barceloñsk¹, której celem jest utworzenie Obszaru Wolnego Handlu pomiêdzy
Wspólnot¹ a pañstwami ródziemnomorskimi z pocz¹tkiem nastêpnego
stulecia, Uk³ad o Stowarzyszeniu zgodnie z Artyku³em XXIV GPA zosta³
zawarty z Izraelem. Uk³ad ten uzupe³niono o dwie szczegó³owe umowy
dotycz¹ce zamówieñ publicznych. Nie s¹ one jeszcze ratyfikowane i celem
ich jest poszerzenie ofert z³o¿onych na zasadzie wzajemnoci w ramach GPA
oraz otwarcie rynków na zamówienia telekomunikacyjne obu stron. Umowa
o Unii Celnej z Turcj¹ równie¿ zosta³a zawarta, co umo¿liwia przysz³y dostêp
do zamówieñ publicznych na zasadach wzajemnoci. Podobne podejcie
zastosowano w przypadku dwóch Tymczasowych Uk³adów o Stowarzyszeniu
zawartych z Maroko i Tunezj¹.
6.6. Przemys³ europejski posiada ju¿ bardziej szczegó³ow¹ wiedzê na temat
lokalnych trudnoci zwi¹zanych z ubieganiem siê o zamówienia w pañstwach
trzecich. Jak nadmieniono w Komunikacie o strategii dostêpu do rynku43 ,
jeli strategia ma byæ skuteczna, Komisja musi posiadaæ bie¿¹ce informacje
z pierwszej rêki na temat problemów, z którymi borykaj¹ siê wykonawcy na
rynkach pañstw trzecich tak, ¿eby mog³a usun¹æ przeszkody godz¹ce w
interesy Europy. Konkretne dowiadczenia przemys³u mog³yby siê okazaæ
pomocne. Nowa interaktywna baza danych dostêpna w INTERNECIE daje
przedsiêbiorstwom mo¿liwoæ informowania Komisji bezporednio o
problemach zwi¹zanych z dostêpem do rynku. Umo¿liwi to Komisji ocenê
problemów, analizê i podjêcie decyzji o dzia³aniach, jakie powinny byæ podjête
w celu ich rozwi¹zania. Z drugiej strony, w celu ustalenia problemów
zwi¹zanych z dostêpem oraz okrelenia celów przysz³ych negocjacji z
pañstwami trzecimi Komisja rozpoczê³a badania systemu zamówieñ
publicznych w 19 pañstwach Azji, rodkowego Wschodu oraz Ameryki
£aciñskiej. Nied³ugo poznamy wyniki tych badañ. Mile widziany by³by wk³ad
europejskich rodowisk biznesowych w te badania.
6.7. Niemniej jednak gromadzenie i analizowanie informacji to dopiero po³owa
sukcesu. Z umów jest po¿ytek tylko wtedy, kiedy s¹ one skutecznie
realizowane w praktyce. Dlatego Komisja podejmie kroki, ¿eby zapewniæ
skuteczn¹ realizacjê GPA. Wiele Delegacji Wspólnotowych przy pañstwach
trzecich bêdzie pomagaæ w realizacji tego zadania. Komisja prosi te¿ pañstwa
cz³onkowskie o pomoc, w razie koniecznoci, przy zapewnieniu uczciwego
traktowania dostawców. Tam, gdzie jest to konieczne i stosowne, Komisja
nie bêdzie siê wahaæ przed skorzystaniem z procedur konsultacyjnych w
ramach GPA. Jeli te konsultacje nie pomog¹ w rozwi¹zaniu problemu,
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wówczas Komisja mo¿e zastosowaæ procedury rozstrzygania sporów
wiatowej Organizacji Handlu.
6.8. Niemniej jednak konkurencja nie dzia³a w jednym kierunku. Zarówno
Wspólnota, jak i pañstwa cz³onkowskie mog¹ pomóc przy stwarzaniu dobrych
warunków, ale sama gospodarka europejska musi byæ przygotowana do
walki z siln¹ konkurencj¹ o zamówienia z sektora publicznego wewn¹trz Unii
ze strony wykonawców z pañstw trzecich, którzy w chwili obecnej korzystaj¹
z GPA. Wykonawcy powinni we w³aciwym czasie szukaæ sposobu
maksymalizowania mo¿liwoci handlowych stwarzanych przez Porozumienie
tak, ¿eby zwiêkszyæ eksport do pañstw trzecich i powiêkszyæ swój udzia³ na
rynkach zamówieñ publicznych pañstw trzecich. Ci, którzy dostosowuj¹ siê
do zmian i szukaj¹ nowych rynków odnios¹ najwiêkszy sukces. Ci, którzy
spoczywaj¹ na laurach i czekaj¹ ponosz¹ najwiêksze ryzyko.

II. Stworzenie podstaw dla rynku zamówieñ w Europie
rodkowej i Wschodniej oraz w pañstwach basenu Morza
ródziemnego
6.9.

Po wejciu w ¿ycie Uk³adów Europejskich objêtych Artyku³em XXIV GPA
dostawcy/wykonawcy z Wêgier, Polski, Czech, S³owacji, Bu³garii, Rumunii,
S³owenii (na krótko Republik Ba³tyckich) maj¹ dostêp do przetargów
publicznych w Unii Europejskiej. Po up³ywie dziesiêcioletniego okresu
przejciowego dostawcy/wykonawcy w Unii Europejskiej bêd¹ te¿ mieæ
dostêp do przetargów w pañstwach stowarzyszonych. Jest wiêc wa¿ne, ¿eby
wykonawcy w pañstwach stowarzyszonych podjêli wyzwanie uczestniczenia
w procedurach udzielania zamówieñ w UE. Musz¹ te¿ poczyniæ postêpy w
kwestii konkurencyjnoci, co umo¿liwi im skuteczne konkurowanie z firmami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ w Unii Europejskiej w przetargach krajowych po
okresie przejciowym. Podobnie wraz z wysi³kami Komisji zmierzaj¹cymi
do umocnienia wiêzi z krajami basenu Morza ródziemnego oraz zgodnie z
umowami zawartymi z Turcj¹, Maroko i Tunezj¹ Komisja równie¿ bêdzie
wspieraæ rozwój konkurencyjnych metod dotycz¹cych zamówieñ publicznych.

6.10. Jednym z wyzwañ, przed którymi stoi Unia jest udzielenie pomocy pañstwom
Europy rodkowej i Wschodniej w przygotowaniach do przyst¹pienia do
Unii Europejskiej. Kluczowym elementem tej fazy przygotowawczej jest
zbli¿enie ustawodawstwa pañstw Europy rodkowej i Wschodniej do
ustawodawstwa Wspólnoty, wed³ug której funkcjonuje jednolity rynek. Na
probê Rady Europejskiej, zwo³anej w Essen, Komisja ustali³a podstawy
strategii w Bia³ej Ksiêdze odnonie przygotowañ pañstw stowarzyszonych
Europy rodkowej i Wschodniej do zintegrowania siê z rynkiem wewnêtrznym
Unii44 . Przedstawiona Radzie Europy w Cannes w roku 1995 Bia³a Ksiêga
zawiera wskazówki dotycz¹ce rodków ustawodawczych, jakie pañstwa
zainteresowane powinny zastosowaæ w celu stworzenia niezbêdnej struktury
regulacji do czasu ich przyst¹pienia do Unii Europejskiej. W Bia³ej Ksiêdze
jest jasno powiedziane, ¿e w obszarze zamówieñ publicznych nale¿y
ustanowiæ prawnie dobre procedury administracyjne w celu stworzenia
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konkurencyjnych postêpowañ o zamówienie publiczne i wspierania
konkurencji pomiêdzy dostawcami/ wykonawcami.
6.11. Niemniej jednak otwarte i konkurencyjne procedury udzielania zamówieñ
publicznych s¹ wzglêdnie nowym zjawiskiem dla wiêkszoci wykonawców
i podmiotów zamawiaj¹cych w pañstwach Europy rodkowej i Wschodniej.
Zbli¿enie krajowego ustawodawstwa do ustawodawstwa dla rynku
wewnêtrznego samo w sobie nie spowoduje zmian, które s¹ niezbêdne
wykonawcom i podmiotom zamawiaj¹cym do stworzenia skutecznego
systemu zamówieñ publicznych. Obecnie stosowana rama ustawodawcza
bêdzie wzmocniona poprzez stosown¹ i celow¹ pomoc techniczn¹. Urzêdnicy
zajmuj¹cy siê zamówieniami publicznymi powinni byæ przeszkoleni tak, ¿eby
potrafili okreliæ towary i us³ugi, których zakupem s¹ zainteresowani tak
precyzyjnie, jak to tylko mo¿liwe, rozumiej¹c ekonomiczne i finansowe
implikacje. Szkolenie pomo¿e te¿ rozwin¹æ umiejêtnoci zarz¹dzania i
administrowania, które s¹ potrzebne do zawiadywania systemem zamówieñ
publicznych oraz systemem zarz¹dzania zamówieniami. Dostawcy/
Wykonawcy tak¿e musz¹ dostosowaæ siê do kultury dostarczania towarów
i us³ug na ¿¹danie klientów z sektora publicznego oraz rozwin¹æ umiejêtnoæ
przygotowywania i sk³adania ofert przetargowych.
6.12. Unia Europejska ju¿ wspiera pierwsze wysi³ki pañstw Europy rodkowej
i Wschodniej zmierzaj¹ce do stworzenia podstaw dla efektywnego i otwartego
rynku zamówieñ. Cenna pomoc, zw³aszcza przy projektach aktów prawnych
i ustalaniu ram postêpowania administracyjnego jest ju¿ udzielana w ramach
programu PHARE i finansowanego g³ównie z funduszu PHARE  programu
SIGMA45 , które dzia³aj¹ pod auspicjami OECD. Komisja stworzy³a te¿ nowe
miêdzynarodowe udogodnienia pod nazw¹ Biuro Wymiany Informacji o
Pomocy Technicznej. Biuro bêdzie organem rozpatruj¹cym proby o wsparcie
i udzielenie porady przez Komisjê. Bêdzie te¿ pojedyncz¹ instytucj¹, w której
informacja o pomocy technicznej odnonie rynku wewnêtrznego bêdzie
mog³a byæ przekazana i wymieniona.
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III. Pytania
1. Jak skuteczna jest Porozumienie o Zamówieniach Rz¹dowych (GPA) pod
wzglêdem otwartoci rynku? Czy istnieje potrzeba wychodzenia z nowymi
inicjatywami?
2. Z ekonomicznego punktu widzenia, które pañstwa (lub grupy pañstw) oraz
które sektory gospodarki powinny byæ traktowane priorytetowo w kwestii
przysz³ych inicjatyw dotycz¹cych otwarcia rynku?
3. Czy Waszym zdaniem zbiór wspólnych zasad (takich, jak przejrzystoæ i brak
dyskryminacji) wystarcza, ¿eby zapewniæ faktyczne otwarcie rynków pañstw
rozwijaj¹cych siê w przysz³oci?
4. Czy s¹ jakie inne bariery (regulacyjne, nie regulacyjne) uniemo¿liwiaj¹ce
skuteczny udzia³ w transakcjach na rynku zamówieñ pañstw trzecich, które
nie mieszcz¹ siê w zakresie GPA?
5. Czy u¿yteczne by³oby stworzenie grupy doradczej z³o¿onej z przedstawicieli
biznesu, której zadaniem by³aby pomoc Komisji w kwestiach zwi¹zanych
z dostêpem do rynku zamówieñ pañstw trzecich?
6. Jakie dodatkowe kroki mog³yby byæ podjête przez Komisjê lub pañstwa
cz³onkowskie zmierzaj¹ce do udzielenia wykonawcom pomocy przy
egzekwowaniu nale¿nych im praw zgodnie z GPA i upewnieniu siê, ¿e pozosta³e
strony zamawiaj¹ce graj¹ zgodnie z zasadami?
7. Czy Waszym zdaniem Komisja powinna traktowaæ priorytetowo kwestiê
udzielania pomocy pañstwom Europy rodkowej i Wschodniej przy rozwijaniu
umiejêtnoci poruszania siê po rynku zamówieñ publicznych? Jeli tak, to
w jaki sposób najskuteczniej przeszkoliæ urzêdników w Europie rodkowej
i Wschodniej?
8. Czy rodowisko zawodowe zwi¹zane z zamówieniami jest gotowe, ¿eby
aktywnie udzielaæ pomocy lub ekspertyzy pañstwom Europy rodkowej i
Wschodniej? Czy bralicie ju¿ udzia³ w takim programie szkoleniowym? Jeli
tak, to jakie wnioski moglibycie wysnuæ z Waszych dowiadczeñ, które mo¿na
by wykorzystaæ w przysz³ych programach?
9. Zak³adaj¹c, ¿e Komisja próbuje pomóc przy kszta³towaniu praktyki zamówieñ
publicznych w pañstwach basenu Morza ródziemnego, jakie inicjatywy
Waszym zdaniem by³yby trafne w tej kwestii?
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Aneks I
Pierwsze dyrektywy Wspólnoty dotycz¹ce zamówieñ na roboty publiczne (71/305)
oraz dostawy publiczne (77/62) mia³y wyrany, chocia¿ ograniczony, wk³ad w rozwiniêcie bardziej konkurencyjnego rynku zamówieñ. Zakres tych dyrektyw by³ ograniczony. Znaczna czêæ zamówieñ publicznych, takich jak zamówienia w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transportu i telekomunikacji nie zosta³y
nimi objête. Ponadto brak by³o zharmonizowania procedur o rodkach odwo³awczych tak, ¿e wykonawcy/dostawcy, którzy byli wy³¹czeni z procedury udzielenia
zamówienia na skutek naruszenia dyrektyw czêsto nie mieli mo¿liwoci odwo³ania
siê od w¹tpliwych decyzji lub ¿¹dania odszkodowañ. W zasadach by³o wiele furtek
prawnych, z których korzysta³y podmioty zamawiaj¹ce a¿eby unikn¹æ otwartego
postêpowania proceduralnego na podstawach obiektywnie nieuzasadnionych. W
konsekwencji wprowadzono zmiany w zasadach o zamówieniach publicznych w
UE, co by³o odpowiedzi¹ na spo³eczne i polityczne reakcje na niestosowne sytuacje zaistnia³e w przesz³oci, które uznawano za s³abe punkty systemu.
Rama prawna UE odnonie zamówieñ publicznych zosta³a stworzona w latach
19871993 jako czêæ programu Bia³ej Ksiêgi dotycz¹cej Rynku Wewnêtrznego.
Dyrektywy o dostawach i robotach budowlanych zosta³y uaktualnione  pierwsza
w roku 1988, a druga w roku 1989, a nastêpnie skonsolidowane w roku 1993 (jako
dyrektywy 93/36 i 93/37). Zamówienia na us³ugi zosta³y w³¹czone do otwartego
systemu zamówieñ na mocy dyrektywy 92/50, która wesz³a w ¿ycie 1 lipca 1993
roku. Dyrektywa koordynuj¹ca procedury udzielania zamówieñ jednostkom dzia³aj¹cym w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transportu i telekomunikacji, obejmuj¹ca zarówno przedsiêwziêcia publiczne, jak i przedsiêwziêcia, wzglêdem których pañstwa cz³onkowskie udzieli³y specjalnych lub wy³¹cznych uprawnieñ zosta³a przyjêta przez Radê Europy w roku 1990 (dyrektywa 90/531/ EEC).
Skonsolidowana wersja dyrektywy o u¿ytecznoci publicznej, w³¹cznie z zamówieniami na us³ug, zosta³a przyjêta w czerwcu 1993 roku (dyrektywa 93/38) i zast¹pi³a dyrektywê 90/531 z dat¹ wejcia w ¿ycie: 1 lipca 1994 roku (1 stycznia
1997 roku dla Hiszpanii i 1 stycznia 1998 roku dla Grecji i Portugalii). Istniej¹ dwie
szczegó³owe dyrektywy dotycz¹ce rodków odwo³awczych, jedna dla sektorów
zamówieñ tradycyjnych (89/665 uzupe³niona dyrektyw¹ o us³ugach 92/50) i jedna dla sektorów u¿ytecznoci publicznej (92/13). Dyrektywa o rodkach odwo³awczych zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do upewnienia siê, ¿e rodki prawne
lub administracyjne s¹ udostêpnione dostawcom w przypadku braku zgodnoci z
podstawowymi zasadami dotycz¹cymi otwartego systemu zamówieñ.
Dyrektywy zobowi¹zuj¹ pañstwa cz³onkowskie do zagwarantowania przejrzystoci i konkurencyjnoci procedur udzielania zamówieñ powy¿ej okrelonych progów. Dyrektywy zawieraj¹ zasady dotycz¹ce publikacji og³oszeñ o zamówieniach;
procedur udzielania zamówieñ, do których nale¿y siê stosowaæ (na przyk³ad,
specyfikacja techniczna musi odpowiadaæ normom europejskim tam, gdzie s¹ one
ustalone, a w razie ich braku normom krajowym nawi¹zuj¹cym do norm europejskich); oraz wyboru i kryteriów, wed³ug których udziela siê zamówieñ, które mog¹
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wolno stosowaæ. Progi definiuj¹ce zamówienia, które mog¹ byæ objête zasadami
dyrektyw ustalono na poziomie 200 000 ECU dla zamówieñ na dostawy i us³ugi
(400 000 ECU na zamówienia udzielane w sektorach u¿ytecznoci publicznej i
oko³o 130 000 ECU na zamówienia mieszcz¹ce siê w zakresie stosowania Porozumienia o Zamówieniach Rz¹dowych wiatowej Organizacji Handlu) i 5 milionów
ECU w przypadku zamówieñ na roboty budowlane. Wspomniane progi s¹ ustalone w celu zapewnienia realizacji zasady konkurencyjnoci w zamówieniach, którymi najprawdopodobniej zainteresuj¹ siê dostawcy/wykonawcy z pozosta³ych pañstw
cz³onkowskich przy okazji minimalizacji kosztów administracyjnych i proceduralnych w odniesieniu do ma³ych zamówieñ.
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STAN WDRO¯ENIA DYREKTYW DOTYCZ¥CYCH ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
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1. WPROWADZENIE
Optymalizacja funkcjonowania rynku wewnêtrznego ma dla UE ogromne znaczenie.
Opracowany przez Komisjê i zatwierdzony przez Radê Europejsk¹ w Amsterdamie
i Parlament Europejski Plan Dzia³añ na Wspólnym Rynku1 ma na celu zapewnienie
realizacji potencja³u wspólnego rynku. W ramach Planu Dzia³añ, Komisja
opublikowa³a w listopadzie 1997 r. pierwsz¹ edycjê Tabeli punktacji2 , zawieraj¹c¹
szczegó³owe wskaniki statusu wdro¿enia i stosowania przepisów o wspólnym
rynku.
Tabela punktacji potwierdzi³a, ¿e zamówienia publiczne s¹ jednym z najwa¿niejszych
obszarów wspólnego rynku, którego wyniki nie odpowiadaj¹ jeszcze oczekiwaniom.
Jest to szczególnie istotne z powodu ekonomicznego znaczenia rynków zamówieñ
publicznych: reprezentuj¹ one ponad 720 mld ECU, czyli ok. 11% PKB UE, co
odpowiada po³owie PKB Niemiec.
Istniej¹ca polityka ma na celu otwarcie na konkurencjê z innych pañstw
cz³onkowskich krajowych rynków zamówieñ publicznych, oferuj¹cych
konkurencyjnym dostawcom znaczne mo¿liwoci. Obecnie mo¿liwoci te obejmuj¹
kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i najwiêkszych partnerów
handlowych UE: USA, Kanady i Japonii. Jeli chodzi o EOG, rozszerzenie to wynika
z integracji acquis Wspólnoty w zamówieniach publicznych w Umowie o EOG i ,
w konsekwencji, w przepisach sygnatariuszy  krajów EFTA. Istniej¹ca polityka
ma na celu promocjê jawnoci i konkurencyjnoci przetargów, a przez to
optymalnego wspó³czynnika korzyci/cena. Wewn¹trzwspólnotowa konkurencja
o zamówienia publiczne doprowadzi do wydajnej alokacji zasobów, prowadz¹c do
wzrostu jakoci zamówieñ publicznych, szybszego wzrostu gospodarczego,
wiêkszej konkurencyjnoci i tworzenia nowych miejsc pracy. Wydajne zamówienia
publiczne s¹ szczególnie istotne u progu wprowadzenia wspólnej waluty. Zajcie
takiej fundamentalnej zmiany wymaga stabilnego klimatu i ogólnej tendencji do
zmniejszania wydatków publicznych. Dobra polityka zamówieñ publicznych,
eliminuj¹ca wydatki ma³o efektywne i korupcjê mo¿e daæ podatnikom pewnoæ, ¿e
ich fundusze s¹ wydawane prawid³owo, a przez to wzmocniæ zaufanie publiczne
do rz¹dów. Choæ zwalczanie korupcji nie jest g³ównym celem zamówieñ publicznych,
usprawnienia w procedurach zamówieñ publicznych mog¹ wnieæ cenny wk³ad3 .
Zgodnie z powy¿szym, propozycje zawarte w tej Informacji, s³u¿¹ce zwiêkszeniu
jawnoci i przejrzystoci (np. publikacja informacji przetargowych lub wyznaczenie
niezale¿nych organów w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim), pomog¹ stworzyæ system, który zminimalizuje mo¿liwoci wyst¹pienia korupcji.
Ramy prawne obejmuj¹ce zasady i regu³y zawarte w Traktacie i rozwiniête
szczegó³owo w 6 dyrektywach, zosta³y stworzone niemal cztery lata temu. Pierwsze
dyrektywy uchwalono ponad 20 lat temu. Niemniej jednak kilka pañstw
cz³onkowskich nie wdro¿y³o wszystkich dyrektyw. Jak pokazuje Tablica punktacji
za listopad 1997 r., zamówienia publiczne s¹ jednym z obszarów, w których
zaleg³oci wdro¿eniowe s¹ najwiêksze: tylko 55,6%4 dyrektyw zosta³o prawid³owo
wdro¿onych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Ponadto informacja Komisji
w sprawie Wp³ywu i efektywnoci wspólnego rynku5 pokazuje wyranie, ¿e wyniki
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ekonomiczne osi¹gniête do tej pory nie spe³niaj¹ oczekiwañ. Poziom penetracji
importu w sektorze publicznym (tj. suma importu bezporedniego i poredniego
zamawiajacych) wzrós³ z 6% w 1987 r. do 10% obecnie. Mo¿na jednak
zaobserwowaæ, ¿e poszczególne sektory pozostaj¹ zamkniête wskutek stosowania
norm oraz systemów certyfikacji i kwalifikacji. Ponadto brak widocznych dowodów
upodabniania siê poziomów cen pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi w tym samym
okresie.
Zaniepokojona brakiem wdro¿enia dyrektyw przez pañstwa cz³onkowskie i
rozczarowuj¹cymi wynikami ekonomicznymi Komisja w listopadzie 1996 r.
opublikowa³a Zielon¹ Ksiêgê w sprawie Zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej:
analiza przysz³ych dzia³añ6 . Du¿a liczba odpowiedzi na Zielon¹ Ksiêgê jest
zadowalaj¹ca: Komisja otrzyma³a niemal 300 dokumentów od wielu uczestników.
Komisja dziêkuje wszystkim  instytucjom, pañstwom cz³onkowskim, dostawcom/
wykonawcom i zamawiaj¹cym, organizacjom przedstawicielskim po stronie popytu
i poda¿y oraz innym zainteresowanym stronom  za ich cenny wk³ad. Dyskusje w
Radzie, w Parlamencie Europejskim oraz w Komitetach Doradczych ds. zamówieñ
publicznych by³y niezwykle produktywne i pomocne.
Komisja przeanalizowa³a uwa¿nie wszystkie otrzymane materia³y. rodki
zaproponowane przez Komisjê w obecnej Informacji uwzglêdniaj¹ je w ca³oci.
Komisja uznaje potrzebê zdynamizowania polityki zamówieñ publicznych w UE i
zdefiniowania kierunku, który polityka ta przyjmie w okresie najbli¿szych piêciu lat.
Komisja wyci¹gnê³a z debaty wnioski dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, Unia musi
podj¹æ dzia³ania zapewniaj¹ce, ¿e wdro¿ony system zamówieñ publicznych daje
obiecywane korzyci ekonomiczne. Po drugie, musi ona dostosowaæ istniej¹ce
instrumenty do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych. Osi¹gniêcie tego celu
bêdzie wymaga³o ogromnego wysi³ku od wszystkich uczestników: Komisji, pañstw
cz³onkowskich i sektora prywatnego. Choæ cele wewnêtrznej polityki rynkowej
pozosta³y niezmienione od chwili przyjêcia Traktatu Rzymskiego, to jednak Europa
przesz³a ogromne przeobra¿enia od czasu przyjêcia pierwszych dyrektyw w sprawie
zamówieñ publicznych w latach 70: rewolucja informatyczna, zmiana podejcia do
roli pañstwa w gospodarce w po³¹czeniu z wprowadzeniem ograniczeñ
bud¿etowych, prywatyzacja, liberalizacja us³ug publicznych, powstanie spó³ek
publiczno-prywatnych oraz rozwój miêdzynarodowej wymiany towarów i us³ug.
Zmiany te doprowadzi³y do powstania bardzo konkurencyjnego rodowiska
komercyjnego i zwiêkszonej wiadomoci potrzeby zwalczania korupcji i
zapobiegania nadu¿yciom w finansach publicznych.
G³ówny temat wynikaj¹cy z debaty nad Propozycjami to potrzeba uproszczenia
ram prawnych i dostosowania ich do nowych technologii elektronicznych przy
utrzymaniu stabilnoci jego podstawowej struktury i unikniêciu niepotrzebnych zmian
legislacyjnych na szczeblu Wspólnoty i poszczególnych krajów.
Odpowied Wspólnoty i rodki proponowane w tej Informacji obejmuj¹ nastêpuj¹ce
punkty zasadnicze:


Komisja uznaje znaczenie stabilnych ram prawnych dla p³ynnego
funkcjonowania rynków zamówieñ publicznych i dla utrzymania wiary
uczestników rynku w wydajnoæ systemu. Niemniej jednak obecne ramy prawne
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nie maj¹ charakteru samoistnego, lecz s³u¿¹ realizacji korzyci ze wspólnego
rynku w obszarze zamówieñ publicznych. Przepisy, polityka i egzekwowanie
prawa powinny nad¹¿aæ za realiami. W wietle wa¿nych zmian, które zasz³y
od czasu publikacji pierwszych dyrektyw w latach 70., Komisja uznaje potrzebê
zmiany kierunku swojej polityki i uporz¹dkowania swoich przepisów.


Komisja potwierdza z³o¿onoæ istniej¹cych ram prawnych i sztywnoæ swoich
procedur. Zamierza ona uprociæ te pierwsze i uelastyczniæ te ostatnie.
Uproszczenie w tym kontekcie oznacza z jednej strony wyjanienie istniej¹cych
zasad, a z drugiej strony ich korektê. W celu zachowania stabilnoci ram priorytet
otrzyma wyjanienie istniej¹cych zasad pod k¹tem rozwi¹zania najbardziej
z³o¿onych problemów. Jeli samo wyjanienie oka¿e siê niewystarczaj¹ce lub
jeli zostanie uznane, ¿e istniej¹ce ramy nie s¹ doæ elastyczne, by uwzglêdniæ
nowe praktyki lub realia rynkowe, Komisja zamierza zaproponowaæ zmiany
poprzez pakiet legislacyjny.



Wykorzystanie informatyki i rodków ³¹cznoci w zamówieniach publicznych
zadecyduje o przysz³ym dostosowaniu i utrzymaniu konkurencyjnoci gospodarki
UE. W pe³ni funkcjonalne zamówienia elektroniczne przyspiesz¹ proces
zamówieñ publicznych i znacznie ogranicz¹ koszty transakcji w ca³ym cyklu
funkcjonowania zamówionych towarów lub us³ug.



Samo stworzenie i przestrzeganie przepisów nie mo¿e zagwarantowaæ
korzyci ekonomicznych. Równie wa¿ne i konieczne s¹ inne rodki maj¹ce na
celu usprawnienie dostêpu do rynku:
-

W d¹¿eniu do optymalizacji efektywnoci zamówieñ publicznych,
podstawowe znaczenie ma zapewnienie profesjonalnych szkoleñ ró¿nym
podmiotom gospodarczym uczestnicz¹cym w przetargach. Szkolenia
nie powinny siê koncentrowaæ na przepisach prawa jako takich, lecz na
ich efektywnym stosowaniu w transakcjach oraz na rozwijaniu nowych
metod pracy w zmieniaj¹cym siê rodowisku rynkowym.

-

Problem stosunkowo niewielkiego zainteresowania dostawców
mo¿liwociami stwarzanymi przez ogromny wolumen zamówieñ musi
zostaæ poruszony poprzez upowszechnianie wiedzy o potencjalnych
korzyciach, zwiêkszenie przejrzystoci i rozszerzenie dostêpu do
informacji o zamówieniach, ogólne monitorowanie rynku i inne przydatne
informacje.

-

Parlament Europejski zaproponowa³ konkretne dzia³ania na rzecz
rozszerzenia udzia³u MiP w rynku zamówieñ publicznych. Komisja
podejmie ten temat w zwi¹zku z ogólnym problemem uczestnictwa
dostawców/wykonawców.

Pañstwa cz³onkowskie i przemys³ UE bêd¹ mia³y kluczow¹ rolê do odegrania
w procesie rozwoju wspólnego rynku zamówieñ publicznych. Poprzez wdra¿anie
ram prawnych i najlepsz¹ praktykê, rz¹dy pomog¹ wzmocniæ ufnoæ w otwartoæ
krajowych rynków zamówieñ publicznych. Przemys³ UE ze swojej strony powinien
aktywnie poszukiwaæ nowych mo¿liwoci rynkowych, a w przypadku napotkania
na trudnoci powinien on odwa¿niej broniæ swych praw. Zamówienia publiczne
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maj¹ zbyt du¿e znaczenie dla gospodarki UE, by pozostawiaæ je w rêkach niewielkiej
grupy specjalistów: tylko stworzenie autentycznego partnerstwa pomiêdzy
Wspólnot¹, pañstwami cz³onkowskimi i przemys³em przyniesie oczekiwane
korzyci.
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2. ADAPTACJA PRZEPISÓW DO ZMIAN NA
RYNKU
2.1. Zasady podstawowe: uproszczona i elastyczna reakcja na
zmiany na rynku
2.1.1. Cel
Z dyskusji wszczêtej przez Zielon¹ Ksiêgê Komisji wynika, ¿e istniej¹ce ramy
prawne 7 i procedury wymagaj¹ uproszczenia. Komisja przewiduje zg³oszenie
propozycji uproszczeñ, zgodnych z jednym z celów strategicznych Planu dzia³añ
na Wspólnym Rynku, tj. wzmocnienia istniej¹cych ram prawnych poprzez
uproszczenie i usprawnienie krajowych i wspólnotowych przepisów (Cel strategiczny
1, Dzia³anie 4).
Jak wskaza³ Parlament w swojej opinii nt. Zielonej Ksiêgi, Komisja ma obowi¹zek
ponownego zbadania stosowania dyrektyw w okrelonych w nich terminach.
Niniejsza informacja stanowi wiêc zarówno odpowied na wniosek Parlamentu,
jak i wype³nienie obowi¹zku zawartego w dyrektywach.
Uproszczenie oznacza w tym kontekcie zarówno wyjanienie postanowieñ
niejasnych lub z³o¿onych i dostosowanie obowi¹zuj¹cych zasad, jeli problemów
nie da siê rozwi¹zaæ na drodze samej interpretacji obecnych postanowieñ.
Komisja przyjmuje stanowisko, ¿e pewnych wa¿nych zagadnieñ nie da siê rozwi¹zaæ
poprzez wydanie dokumentów interpretacyjnych i ¿e zmian wymagaj¹ same
przepisy. Zmiany takie nie bêd¹ oznaczaæ przeregulowania. Wprost przeciwnie 
Komisja wyjani i uelastyczni zasady i procedury. Zmiany bêd¹ precyzyjnie
ukierunkowane, co pozwoli zachowaæ strukturê i fundamenty systemu przepisów.
Zmiany te s¹ zgodne z dzia³aniami zapowiedzianymi w Planie dzia³añ na Wspólnym
Rynku, w którym Komisja podkreli³a potrzebê naprawienia s³abych punktów w
istniej¹cych ramach prawnych zamówieñ publicznych w celu zapewnienia
prawid³owoci funkcjonowania wspólnego rynku w tym obszarze (Cel strategiczny
1, Dzia³anie 5).

2.1.2. Prezentacja pakietu przepisów
Choæ Komisja jest przekonana o potrzebie dostosowania pewnych aspektów
istniej¹cych ram prawnych, chcia³aby ona podkreliæ, ¿e trzy lata po wyganiêciu
terminu wdro¿enia ostatniej z dyrektyw przyjêtych w obszarze zamówieñ
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publicznych wymagane prawodawstwo krajowe nie zosta³o jeszcze w pe³ni
wdro¿one w pañstwach cz³onkowskich. Wiele z odpowiedzi na Zielon¹ Ksiêgê, a
w szczególnoci opinia Parlamentu, ujawnia ten stan rzeczy i wzywa Komisjê do
pilnych dzia³añ.
Komisja zwraca siê do pañstw cz³onkowskich o wykazanie politycznego
zaanga¿owania i po³o¿enie kresu opónieniom we wdra¿aniu dyrektyw. Poniewa¿
wdro¿enie i prawid³owe stosowanie dyrektyw jest warunkiem wstêpnym
odpowiedniego wdro¿enia polityki zamówieñ publicznych, Komisja potwierdza swoj¹
wolê podjêcia wszystkich kroków niezbêdnych dla wyegzekwowania wype³niania
swych obowi¹zków przez pañstwa cz³onkowskie. Komisja proponuje w tym celu
szereg dzia³añ (patrz: punkt 2.2 poni¿ej).
Komisja zamierza od³o¿yæ do przysz³ej dyskusji szereg zmian do istniej¹cych ram
prawnych, dotycz¹cych nastêpuj¹cych aspektów:


Przed³o¿enie propozycji wy³¹czenia z obszaru stosowania dyrektywy 93/38/
EEC sektorów lub us³ug, których ona obecnie dotyczy (woda, energia, transport i telekomunikacja), a które dzia³aj¹ w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim
w warunkach efektywnej konkurencji.



Wprowadzenie bardziej elastycznych procedur, a mianowicie procedury
konkurencyjnych negocjacji i zamówieñ ramowych w odpowiedzi na krytykê
(nadmiernie sztywne i sformalizowane procedury, które  w przypadku cis³ego
ich przestrzegania  mog¹ prowadziæ do nieprawid³owoci w udzielaniu
zamówieñ).



Przyjêcie zasady uwzglêdniania pewnych tendencji, takich jak koncesje i
inne formy partnerstwa pomiêdzy sektorem publicznym i prywatnym oraz
prywatyzacja w celu zapewnienia zgodnoci ich funkcjonowania z zasadami
wspólnego rynku.



Zamówienia elektroniczne (patrz: punkt 3.2 poni¿ej).
Dzia³ania te zostan¹ przez Komisjê od³o¿one do przysz³ej dyskusji w
ramach pakietu legislacyjnego, wprowadzaj¹cego pewne zmiany
istniej¹cych ram prawnych w obszarach, w których sama interpretacja
zasad s³u¿¹ca uwzglêdnieniu zmieniaj¹cych siê warunków nie
wystarczy³aby do rozwi¹zania problemów.

2.1.2.1. Dostosowanie zakresu dyrektywy 93/38/EEC do zmian w przedmiotowych
sektorach
Po liberalizacji niektórych sektorów bêd¹cych przedmiotem dyrektywy 93/38/EEC,
konieczne jest zbadanie stopnia otwartoci na konkurencjê zliberalizowanych
sektorów w celu okrelenia, czy ograniczenia nak³adane poprzez dyrektywê na
podmioty s¹ nadal uzasadnione. Zosta³y one wprowadzone z powodu braku
konkurencji wynikaj¹cego z decyzji pañstwa o przyznaniu monopolu lub
uprzywilejowanej pozycji danemu podmiotowi gospodarczemu. W zamian za to
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uprzywilejowane traktowanie przez pañstwo, zainteresowane podmioty
gospodarcze musia³y spe³niæ pewne wymagania promocyjne i proceduralne przy
udzielaniu zamówieñ. W przypadku stwierdzenia, ¿e dany sektor jest efektywnie
otwarty na konkurencjê ograniczenia na³o¿one przez dyrektywê powinny zostaæ
zniesione.
Komisja by³a g³ównym promotorem procesu liberalizacji w sektorach regulowanych
przez ww. dyrektywê (patrz: punkt 3, raport z wdro¿enia pakietu regulacji w
telekomunikacji8 ). Musi ona obecnie uwzglêdniæ dokonane zmiany i nowe czynniki
pojawiaj¹ce na rynku poprzez wy³¹czenie z zakresu dyrektywy jednostek
operuj¹cych w autentycznie konkurencyjnych warunkach (w taki sam sposób, jak
podmioty prywatne, kieruj¹ce siê kryteriami czysto ekonomicznymi).
Komisja zamierza przed³o¿yæ przed koñcem 1998 r. propozycje
wy³¹czenia z obszaru stosowania dyrektywy 93/38/EEC
przedmiotowych sektorów lub us³ug (woda, energia, transport i
telekomunikacja), które w ka¿dym z pañstw cz³onkowskich dzia³aj¹ w
warunkach autentycznej konkurencji.
Na podstawie orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoci, Komisja
zamierza w najbli¿szej przysz³oci wykorzystaæ wynikaj¹ce z Art. 8
dyrektywy 93/38/EEC mo¿liwoci zwolnienia us³ug w sektorze
telekomunikacyjnym, dzia³aj¹cym w ca³kowicie konkurencyjnym
rodowisku. Zgodnie z powy¿szym Komisja wzywa podmioty
gospodarcze do zg³aszania us³ug, które uwa¿aj¹ one za wy³¹czone z
zakresu dyrektywy.
W ocenie realnego funkcjonowania konkurencji Komisja uwzglêdni w
szczególnoci stopieñ wdro¿enia odpowiednich przepisów
wspólnotowych.
2.1.2.2. U³atwianie dialogu
Wiele odpowiedzi na Propozycje potwierdzi³o wniosek Komisji, ¿e w dziedzinach
podlegaj¹cych ci¹g³ym przeobra¿eniom, takich jak przemys³ nowoczesnych
technologii (szczególnie w przypadku z³o¿onych zamówieñ), podmioty zamawiaj¹ce
dobrze znaj¹ swoje potrzeby, lecz nie wiedz¹ z góry, jakie rozwi¹zanie techniczne
najlepiej zaspokoi ich potrzeby. Przypadki takie wymagaj¹ dialogu pomiêdzy
podmiotami zamawiaj¹cymi i dostawcami/wykonawcami. Standardowe procedury
przewidziane w dyrektywach tradycyjnych pozostawiaj¹ jednak bardzo niewielki
margines na dyskusje w czasie udzielania zamówieñ i jest uznanym faktem, ¿e
brak im elastycznoci w sytuacjach tego typu.
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Komisja przedstawi zatem propozycjê zmian istniej¹cych dyrektyw w
celu uelastycznienia procedur i umo¿liwienia dialogu w ich trakcie 
nie tylko na zasadzie wyj¹tku. Komisja zaproponuje now¹ standardow¹
procedurê: konkurencyjny dialog stanowi¹cy uzupe³nienie
przetargów otwartych i ograniczonych i zastêpuj¹cy istniej¹c¹
procedurê negocjacji z wczeniejsz¹ publikacj¹ og³oszenia. Warunki
i zasady stosowania tej nowej procedury oraz jej konkretny kszta³t
bêd¹ musia³y zostaæ okrelone. Procedura ta bêdzie oparta m.in. na
zasadach jawnoci i równego traktowania. Jedyn¹ pozostaj¹c¹
procedur¹ wyj¹tkow¹ by³aby wówczas procedura porozumienia
bezporedniego, warunki stosowania której musz¹ byæ
interpretowane zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Sprawiedliwoci.
Jest to inicjatywa, która nie zmierza do wprowadzenia nowych ograniczeñ
regulacyjnych. Wprost przeciwnie  s³u¿y ona proceduralnemu uproszczeniu i
uelastycznieniu oczekiwanemu przez wszystkich uczestników debaty nad
Propozycjami ze sfery instytucjonalnej i z sektora prywatnego. Zapewni ona
podmiotom szersze pole manewru, co przyniesie korzyci w kategoriach jakoci i
wydajnoci zamówieñ.
2.1.2.3. Rola zakupów ramowych
Na rynkach o wysokiej zmiennoci, takich jak rynki produktów i us³ug
informatycznych, wi¹zanie zamawiaj¹cych sztywnymi cenami i warunkami nie ma
uzasadnienia ekonomicznego. Zamawiaj¹cy coraz czêciej odczuwaj¹ potrzebê
zarz¹dzania swoimi zakupami na bazie d³ugoterminowej. Zamówienia tego rodzaju
powinny w konsekwencji zapewniaæ niezbêdn¹ elastycznoæ. Pytania o
kompatybilnoæ takiej elastycznoci z dyrektywami tradycyjnymi by³y zadawane
w odpowiedziach na Zielon¹ Ksiêgê.
W celu uproszczenia procedur i wyjanienia sytuacji Komisja
zaproponuje zmiany w istniej¹cych instrumentach, pozwalaj¹ce na
szersze stosowanie elastycznych zamówieñ, umo¿liwiaj¹cych zmiany
produktów i cen. D³ugoterminowe umowy mog¹ jednak stanowiæ
zagro¿enie dla konkurencji przez to, ¿e mog¹ prowadziæ do utrwalenia
siê pozycji jednych i upadku innych firm. Konieczne jest zatem
precyzyjne okrelenie zasad stosowania tych procedur. Bez
przewidywania kierunku dalszych dyskusji w tej kwestii Komisja
przyjmuje stanowisko, ¿e o zamówieniach ramowych powinny byæ
publikowane obiektywne i jawne informacje. Po otrzymaniu ofert
zamawiaj¹cy powinni tworzyæ listy potencjalnych kontrahentów. By
zapewniæ, ¿e zamówienia te nie zosta³y oderwane od reszty rynku,
listy takie powinny byæ wa¿ne tylko przez pewien okres lub powinny
pozostawaæ otwarte dla nowych firm.
2.1.2.4. Traktowanie koncesji i innych form partnerstwa publiczno-prywatnego
Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego obejmuje ró¿ne formy udzia³u kapita³u
prywatnego w finansowaniu i funkcjonowaniu infrastruktury i us³ug publicznych.
Rola podmiotów zamawiaj¹cych publicznych w takich przedsiêwziêciach mo¿e byæ
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ró¿na w zale¿noci od sytuacji. Komisja nie zamierza i nie mo¿e ingerowaæ w tej
mierze w decyzje pañstw cz³onkowskich. Niemniej jednak Komisja ma obowi¹zek
stworzenia ram prawnych, które pozwol¹ na rozwój tych form partnerstwa,
gwarantuj¹c jednoczenie zgodnoæ z zasadami konkurencji i fundamentalnymi
zasadami Traktatu.
Obecnie tylko koncesje na roboty budowlane podlegaj¹ konkretnym regu³om
dyrektywy. Koncesje na us³ugi, zamówienia na us³ugi lub inne formy wiadczenia
us³ug nie zosta³y uwzglêdnione9 . Zasady i przepisy Traktatu, takie jak równe
traktowanie i niedyskryminacja maj¹ oczywicie zastosowanie, lecz nie zawsze
da siê je z ³atwoci¹ wdro¿yæ w poszczególnych przypadkach. W celu wyjanienia
i uproszczenia warunków takich porozumieñ publiczno-prywatnych musz¹ wiêc
zostaæ opracowane ramy prawne, które zapewni¹ wiêksz¹ pewnoæ zgodnoci z
przepisami.
W interesie uproszczenia i wyjanienia przepisów Komisja przewiduje
nastêpuj¹ce dzia³ania tworz¹ce jednolite zasady dla wszystkich typów
koncesji.
Etap 1: Komisja opracuje dokument interpretacyjny, wyjaniaj¹cy i
okrelaj¹cy zasady i przepisy, które uznaje za istotne dla koncesji (na
podstawie sytuacji, z którymi Komisja ma do czynienia). W tym
kontekcie Komisja bêdzie równie¿ badaæ inne formy partnerstwa
publiczno-prywatnego w celu okrelenia, czy i w jakim stopniu zasady
zamówieñ publicznych mog¹ stanowiæ ramy prawne zapewniaj¹ce
przestrzeganie regu³ Traktatu bez ograniczania rozwoju tych form
wspó³pracy. Analiza ta powinna doprowadziæ do wyjanienia lub nawet
dostosowania istniej¹cych instrumentów. W ten sam sposób Komisja
zamierza poruszyæ niektóre wa¿ne problemy interpretacyjne, które
powsta³y w zwi¹zku z Sieciami Transeuropejskimi (TEN). Komisja
powiadomi³a ju¿ grupê pod kierownictwem P. Kinnocka i inne organy
UE o swoim zamiarze opublikowania przewodnika wyjaniaj¹cego,
prezentuj¹cego konkretne rozwi¹zania pewnych problemów w tym
obszarze w wietle istniej¹cych ram prawnych.
Etap 2: Komisja przewiduje zaproponowanie zmian w dyrektywach w
celu uwzglêdnienia wszystkich form koncesji, które nie s¹ jeszcze
poddane regulacji. Ich celem by³oby zagwarantowanie wyboru
partnerów w ramach ogólnowspólnotowych przetargów po
wczeniejszej publikacji powiadomienia i minimalnych wymagañ
proceduralnych. Powiadomienia takie, publikowane w interesie
elastycznoci, pozwol¹ na szeroki dialog pomiêdzy uczestnikami przy
jednoczesnym utrzymaniu zasady równego traktowania. W odpowiedzi
na uprawnione w¹tpliwoci pewnych podmiotów Komisja informuje,
¿e zmiany te obejmowa³yby postanowienia pozwalaj¹ce wybranemu
konsorcjum na udzielanie zamówieñ swoim partnerom, pod
warunkiem, ¿e istnienie takich zamówieñ zostanie og³oszone w czasie
procedury ich udzielania.
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Jednym z aspektów zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego jest tendencja
do prywatyzacji, w ramach której podmioty zamawiaj¹ce oddelegowuj¹ do sektora
prywatnego zadania, które realizowa³y wczeniej same. Proces ten mo¿e przybraæ
wiele form: od prostego przeniesienia aktywów do bardziej z³o¿onych rozwi¹zañ.
Prywatyzacja mo¿e ³¹czyæ przeniesienie w³asnoci z podmiotu zamawiaj¹cego do
sektora prywatnego i powstanie stosunku umownego (zakup towarów lub us³ug,
koncesje etc.) pomiêdzy tym podmiotem zamawiaj¹cym i prywatyzowan¹ jednostk¹.
Decyzje prywatyzacyjne le¿¹ w ca³oci w gestii pañstw cz³onkowskich. Niemniej
jednak Komisja powinna wyeliminowaæ wszystkie przeszkody, które w sposób
nieuzasadniony ogranicza³yby transakcje tego typu.
Oczywiste jest, ¿e zasady i przepisy Traktatu, a szczególnie Art. 34, 52, 59 i 67 w
sprawie swobodnego przep³ywu towarów, osób, us³ug i kapita³u maj¹ zastosowanie
w przypadku zbywania aktywów prywatnym zamawiajacym.
Komisja oceni problemy w tym obszarze z punktu widzenia dyrektyw
reguluj¹cych zamówienia publiczne i  w interesie jasnoci  opublikuje
interpretacyjny dokument na ten temat.

2.1.3. Wyjanienie i konsolidacja
Jak podkrelono we wprowadzeniu do niniejszej Informacji, Komisja jest przekonana
o ogromnym znaczeniu stabilnych ram prawnych w tworzeniu korzystnych
warunków gospodarowania. Ramy te musz¹ byæ jednak przejrzyste. W zwi¹zku
z tym Komisja bêdzie unikaæ wprowadzania czêstych zmian w przepisach. W miarê
mo¿liwoci powstaj¹ce problemy bêd¹ rozwi¹zywane w drodze interpretacji
istniej¹cych przepisów z uwzglêdnieniem zmieniaj¹cych siê warunków i
orzecznictwa Trybuna³u, jedynej instytucji uprawnionej do faktycznej interpretacji
prawa wspólnotowego.
Komisja zobowi¹zuje siê zatem wype³niaæ swoje obowi¹zki poprzez
jasne formu³owanie swojego stanowiska w z³o¿onych zagadnieniach
dotycz¹cych stosowania prawa wspólnotowego, wspomnianych w
odpowiedziach na Propozycje10 .
Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o stanowisku Komisji w danej
sprawie zapewni wiêksz¹ pewnoæ zgodnoci z przepisami i pomo¿e stworzyæ
korzystny klimat, który zachêci firmy do bardziej aktywnego uczestnictwa w
przetargach.
Wiele zainteresowanych stron podkrela równie¿ potrzebê konsolidacji dyrektyw
tradycyjnych (dostawy, roboty budowlane i us³ugi), co pozwoli wyeliminowaæ
niekonsekwencje i u³atwi ich zrozumienie.
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Ostatecznym celem Komisji po zakoñczeniu prac nad interpretacj¹ i
zmian¹ istniej¹cych przepisów, jest po³¹czenie trzech dyrektyw
tradycyjnych w jeden instrument. Konsolidacja ograniczy siê cile
do w³¹czenia zmian i wyjanieñ powsta³ych od chwili przyjêcia dyrektyw
oraz wyeliminowania wszelkich niekonsekwencji.
Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e jeli konsolidacja dyrektyw wspólnotowych ma
autentycznie wyjaniæ zasady obowi¹zuj¹ce w obszarze zamówieñ publicznych,
musi byæ ona wsparta konsolidacj¹ i wyjanieniem odpowiednich przepisów
krajowych.

2.2. Usprawnienie wdra¿ania polityki zamówieñ publicznych:
wspólny obowi¹zek pañstw cz³onkowskich, Komisji
i podmiotów gospodarczych
2.2.1. Cel
Jeli wspólny rynek ma funkcjonowaæ prawid³owo, zasady podstawowe musz¹
byæ stosowane i przestrzegane jednakowo we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.
Do sytuacji takiej jest obecnie daleko  fakt ten wykaza³y ró¿ne przegl¹dy i wiele
dokumentów nades³anych do Komisji.
W tym celu pañstwa cz³onkowskie musz¹ przyj¹æ odpowiedzialnoæ za zapewnienie
zgodnoci z istniej¹cymi zasadami. Stosowanie instrumentów (szczególnie rodków
odwo³awczych) dostêpnych w obszarze zamówieñ publicznych zale¿y te¿ od
podmiotów gospodarczych. Ten podzia³ obowi¹zków jest zgodny z zasad¹
pomocniczoci i z koncepcj¹ partnerstwa instytucji wspólnotowych, pañstw
cz³onkowskich i podmiotów gospodarczych, co jest niezbêdne dla skutecznej
liberalizacji rynków zamówieñ publicznych.
Komisja uznaje potrzebê dalszego porz¹dkowania postêpowania z tytu³u naruszeñ
na mocy Art. 169 Traktatu i w³asnych procedur wewnêtrznych. Niemniej jednak
musi ona równie¿ nawi¹zaæ lepsz¹ wspó³pracê z pañstwami cz³onkowskimi,
poniewa¿  z uwagi na du¿¹ liczbê przypadków dotycz¹cych zamówieñ publicznych
 obywatele musz¹ mieæ mo¿liwoæ szybkiego rozwi¹zywania napotykanych
trudnoci.
Z tego w³anie powodu, zgodnie z zasad¹ pomocniczoci, Komisja zachêca
pañstwa cz³onkowskie do tworzenia lub wyznaczania niezale¿nych organów, które
zajê³yby siê ogromn¹ wiêkszoci¹ sporów w obszarze zamówieñ publicznych.
Komisja skoncentrowa³aby siê wówczas na przypadkach o znaczeniu
ogólnowspólnotowym b¹d budz¹cych powa¿ne w¹tpliwoci interpretacyjne.
D¹¿ymy tu do rozwi¹zywania problemów na odpowiednim szczeblu.
Komisja jest równie¿ zainteresowana wyeliminowaniem nieprawid³owoci
wp³ywaj¹cych na zamówienia publiczne w dwóch aspektach:
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Korupcja w procedurach udzielania zamówieñ;



Nieprawid³owoci w czasie realizacji udzielonego zamówienia.

Jest tak szczególnie w przypadku udzielania zamówieñ przez Komisjê (wydatek
bezporedni) lub finansowanych przez Komisjê (wydatek poredni), gdy w grê
wchodz¹ interesy finansowe Wspólnot.

2.2.2. Usprawnienie kontroli na szczeblu Wspólnoty
Postêpowanie z tytu³u niewykonywania zobowi¹zañ, przewidziane w Art. 169
Traktatu jest dla Komisji g³ównym narzêdziem egzekwowania prawa
wspólnotowego. Procedura z Art. 169 Traktatu nie mo¿e jednak sama w sobie
zagwarantowaæ szybkiego i efektywnego rozstrzygania sporów, co jest konieczne
w zamówieniach publicznych: do czasu rozstrzygniêcia sporu, wiêkszoæ zamówieñ
zostanie ju¿ udzielona lub nawet wykonana.
Parlament Europejski proponuje rozszerzenie uprawnieñ Komisji o prowadzenie
dochodzeñ i stosowanie kar w tej dziedzinie, podobne do uprawnieñ w obszarze
konkurencji. Nowe uprawnienia pozwol¹ Komisji efektywnie egzekwowaæ
przestrzeganie przepisów. Rada Europejska z Amsterdamu za¿¹da³a równie¿ od
Komisji przedstawienia propozycji stworzenia wydajnego mechanizmu zwalczania
powa¿nych naruszeñ prawa wspólnotowego w dziedzinie swobodnego przeplywu
towarów.
Komisja rozwa¿y, czy stworzenie takiego mechanizmu dotycz¹cego naruszeñ zasad
zamówieñ publicznych jest celowe. Komisja mo¿e równie¿ rozwa¿yæ mo¿liwoæ
odwo³ywania siê w odpowiednich przypadkach do Art. 90, par. 3, Traktatu WE.
Komisja jest zdecydowana przyspieszyæ w³asne procedury
rozpatrywania przypadków naruszeñ.
Niemniej jednak równie¿ te dzia³ania wymagaj¹ wspó³pracy pañstw cz³onkowskich,
które powinny odpowiedzieæ na wnioski Komisji w okrelonych terminach. Mówi¹c
ogólnie, Komisja jest zdecydowana stosowaæ w przypadku potrzeby procedurê
z Art. 171 Traktatu, na mocy której Komisja mo¿e wnioskowaæ do Trybuna³u
Sprawiedliwoci o na³o¿enie kar finansowych na pañstwa cz³onkowskie naruszaj¹ce
zasady zamówieñ publicznych.
Kolejnym s³abym punktem wskazywanym w niektórych odpowiedziach na Zielon¹
Ksiêgê jest zarzut braku systematycznych dzia³añ Komisji w przypadkach
naruszenia zasad zamówieñ publicznych  Komisja podejmuje dzia³ania jedynie
okazjonalnie, gdy otrzyma skargê.
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W odpowiedzi na tê krytykê Komisja zobowi¹zuje siê przyj¹æ bardziej
aktywne podejcie. W pierwszej kolejnoci Komisja bêdzie zatem
d¹¿yæ do zapobiegania naruszeniom poprzez wzmocnienie
wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi (np. w przygotowaniach do
wiêkszych zmian lub przy planowaniu du¿ych projektów
infrastrukturalnych, posiadaj¹cych szczególne znaczenie dla
zamówieñ publicznych). Po drugie, Komisja zwróci szczególn¹ uwagê
na szczególnie powa¿ne naruszenia, o których dowie siê w jakikolwiek
sposób, w tym z mediów. W takich przypadkach Komisja bêdzie
uruchamiaæ postêpowanie z Art. 169. Na koniec, jeli konkretny
przypadek zg³oszony Komisji powoduje ogólny problem stosowania,
Komisja sprawdzi sytuacjê we wszystkich pañstwach cz³onkowskich i
zainicjuje postêpowanie przeciwko wszystkim podobnym
naruszeniom.

2.2.3. Niezale¿ne instytucje
W swojej Zielonej Ksiêdze Komisja zwróci³a siê do pañstw cz³onkowskich o
wyznaczanie niezale¿nych organów wyspecjalizowanych w zamówieniach
publicznych.
Komisja nie proponuje tworzenia takich instytucji od podstaw. Zalecane jest raczej
wykorzystanie istniej¹cych organów, takich jak urzêdy kontroli lub urzêdy ochrony
konkurencji. Nie uchylaj¹c siê od obowi¹zków stró¿a prawa wspólnotowego,
Komisja przyjmuje stanowisko, ¿e nie mo¿e pe³niæ roli naczelnego organu
egzekucyjnego, rozstrzygaj¹cego wszystkie dysputy w sferze zamówieñ
publicznych. Komisja nie posiada równie¿ wystarczaj¹cych zasobów kadrowych i
materialnych, by sprostaæ wszystkim nowym problemom. Celem oddelegowania
rozstrzygania sporów do organów krajowych jest odci¹¿enie Komisji. Komisja
mog³aby siê wówczas skoncentrowaæ na tworzeniu prawa i na tych przypadkach,
które maj¹ wymiar ogólnowspólnotowy lub powoduj¹ powa¿ne w¹tpliwoci
interpretacyjne. Skargi o mniejszej wadze mog³yby byæ rozpatrywane na szczeblu
krajowym.
Komisja zachêca pañstwa cz³onkowskie do utworzenia lub
wyznaczenia niezale¿nych organów odpowiedzialnych za
wyszukiwanie problemów interpretacyjnych i rozwi¹zywania
indywidualnych skarg. Organy te s³u¿y³yby jako punkty kontaktowe
na potrzeby szybkiego, nieformalnego rozwi¹zywania problemów
napotykanych w uzyskiwaniu dostêpu do zamówieñ. Wspomniane
organy powinny wspó³pracowaæ miêdzy sob¹ i z Komisj¹ (m.in. w
celu przygotowywania wiarygodnej statystyki).
Pozytywne efekty nowego podejcia rozszerz¹ siê po wdro¿eniu projektu
pilota¿owego realizowanego przez Daniê11 . W ramach tego projektu, dostawca/
wykonawca napotykaj¹cy na problem w procedurze zamówieñ w innym kraju
cz³onkowskim mo¿e siê skontaktowaæ z niezale¿n¹ instytucj¹ w tym kraju lub we
w³asnym kraju (organ w kraju oferenta kontaktuje siê wówczas z odpowiednim
organem w kraju zamawiaj¹cego). Kontakty te powinny pozwoliæ na szybkie,
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nieformalne i skuteczne rozwi¹zywanie problemów. Mo¿e siê to przyczyniæ do
stworzenia autentycznie otwartego rynku zamówieñ publicznych w UE bez
zmuszania dostawców do korzystania z drogi s¹dowej.

2.2.4. Obserwacja rynku
Efektywna polityka zamówieñ publicznych jest mo¿liwa tylko jeli wszyscy uczestnicy
(nabywcy, wykonawcy i organy publiczne) posiadaj¹ wystarczaj¹ce informacje
o faktycznym funkcjonowaniu rynku i o oddzia³ywaniu stosowanej polityki (szczególnie w aspekcie ekonomicznym).
Obecnie dostêpnych jest bardzo ma³o informacji. Informacje te s¹ ponadto zbyt
fragmentaryczne, by mog³y one pos³u¿yæ jako instrument oceny efektywnoci
bie¿¹cej polityki i korzyci ekonomicznych dla najwa¿niejszych uczestników.
Pañstwa cz³onkowskie i podmioty zamawiaj¹ce udostêpniaj¹ obecnie dane
statystyczne wymagane przez dyrektywy i Porozumienie w sprawie Zamówieñ
Rz¹dowych  z du¿ymi opónieniami, o ile w ogóle. Sytuacjê tê mo¿e t³umaczyæ
iloæ i z³o¿onoæ ¿¹danych informacji.
Komisja zaproponuje ograniczenie wymagañ statystycznych do minimum niezbêdnego do efektywnej obserwacji rynku. Zapewni ona
przestrzeganie obowi¹zku przedk³adania sprawozdañ statystycznych.
Alternatywny, przysz³y system pozyskiwania danych statystycznych móg³by byæ
oparty na powiadomieniach o udzieleniu zamówienia w systemie SIMAP. Niezbêdne
informacje mog³yby byæ pobierane z tych powiadomieñ w przypadku dostosowania
ich formatu i ich faktycznego publikowania. Komisja mo¿e rozwa¿yæ mo¿liwoæ
¿¹dania informacji cenowych z zachowaniem poufnoci.
Komisja nalega na przestrzeganie obowi¹zku publikowania og³oszeñ
o udzieleniu zamówienia i do³o¿y wszelkich starañ w celu
wyegzekwowania tego obowi¹zku. Jeli obowi¹zek bêdzie
przestrzegany, Komisja mog³aby rozwa¿yæ zniesienie obowi¹zku
dostarczania danych statystycznych.
W systemie SIMAP opracowany zostanie modu³ analizy rynku, prezentuj¹cy
informacje w sposób przyjazny dla u¿ytkownika. Wykonawcy i nabywcy mogliby
korzystaæ z tych informacji, co pozwoli³oby im lepiej zrozumieæ rynki, na których
funkcjonuj¹. System taki znacznie zwiêkszy³by przejrzystoæ rynków zamówieñ
publicznych.
Na potrzeby wykonania serii przegl¹dów statystycznych w pañstwach
cz³onkowskich (ju¿ przeprowadzonych przez krajowe urzêdy
statystyczne z Grecji, Portugalii i Niemiec) Komisja zachêca pañstwa
cz³onkowskie do zg³aszania siê do takich analiz.

89

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - informacja Komisji
£¹cz¹c wszystkie dostêpne informacje Komisja zdefiniuje wskaniki mierz¹ce trendy
rynkowe i oddzia³ywanie polityki zamówieñ publicznych w czasie.
Równolegle do tych dzia³añ Komisja bêdzie w razie potrzeby
przeprowadzaæ dodatkowe analizy ekonomiczne.

2.2.5. Atestacja: gwarancja braku dyskryminacji w zamówieniach publicznych
Pamiêtaj¹c, ¿e prewencja jest bardziej efektywna od terapii, UE utworzy³a system
atestacji dla nabywców. Niemniej jednak, jak widaæ z odpowiedzi na Zielon¹ Ksiêgê,
jeli system ten ma byæ stosowany, musi on oferowaæ pewne korzyci jednostce
podlegaj¹cej atestacji.
Korzyci proponowane przez Komisjê obejmuj¹ w szczególnoci
zwolnienie z pewnych ograniczeñ nak³adanych obecnie przez
dyrektywy, które mog¹ byæ postrzegane jako nadmierny ciê¿ar przez
jednostkê, która zgodzi³a siê poddaæ atestacji.
Niemniej jednak, nawet jeli jednostka zosta³aby zwolniona z pewnych
wymagañ, podstawowe zasady, takie jak jawnoæ, niedyskryminacja
i równe traktowanie wszystkich dostawców obowi¹zywa³yby nadal.

2.2.6. Zwalczanie korupcji
W swojej Informacji o korupcji 12 Komisja podkrela znaczenie zamówieñ
publicznych dla efektywnej ogólnowspólnotowej polityki zwalczania korupcji.
Komisja zbada mo¿liwoæ zobowi¹zania podmiotów zamawiaj¹cych
do podjêcia dzia³añ antykorupcyjnych i zobowi¹zania oferentów do
zadeklarowania, ¿e nie bêd¹ stosowaæ ³apówek w celu uzyskania
zamówienia.
Potrzeba stworzenia systemu czarnych list zosta³a poruszona w UE na
przynajmniej dwóch frontach. Po pierwsze, ww. Informacja Komisji w sprawie
korupcji zobowi¹zuje Komisjê do pracy nad projektem systemu czarnych list w
obszarach, w których zagro¿one s¹ finanse Wspólnoty. Podobnie, Rada Europejska
przyjê³a w czerwcu 1997 r. Plan dzia³ania na rzecz zwalczania zorganizowanej
przestêpczoci13 . Zawiera on zalecenie, by pañstwa cz³onkowskie i Komisja
zapewni³y mo¿liwoæ wy³¹czenia z przetargów publicznych oferentów, którzy
pope³nili przestêpstwo lub s¹ objêci dochodzeniem b¹d postêpowaniem karnym
w zwi¹zku z udzia³em w zorganizowanej przestêpczoci.
Komisja zbada mo¿liwoæ wykorzystania systemu czarnych list jako
narzêdzia antykorupcyjnego.
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2.2.7. Zamówienia udzielane przez Komisjê
Komisja by³a krytykowana przez inne instytucje wspólnotowe (Rada ds. Rynku
Wewnêtrznego, Komitet Spo³eczno-Ekonomiczny) oraz przez podmioty
gospodarcze nie tylko w zwi¹zku z w³asnymi procedurami udzielania zamówieñ,
lecz równie¿ w zwi¹zku z zamówieniami finansowanymi przez Komisjê (patrz: punkt
4.6.3 poni¿ej).
Wspominano równie¿ o innych uchybieniach, takich jak nadmierne opónienia
w regulowaniu zobowi¹zañ i niepublikowanie powiadomieñ wskanikowych i
powiadomieñ o udzieleniu zamówienia w sposób wymagany przez dyrektywy.
Niemniej jednak Komisja jest przekonana, ¿e w ostatnich latach osi¹gniêto znaczny
postêp, szczególnie w wyniku wprowadzenia programu SEM 200 (programu
racjonalnego i wydajnego zarz¹dzania 200), maj¹cego na celu racjonalizacjê
zamówieñ i profesjonalne zarz¹dzanie nimi.
Jeli chodzi o walkê z korupcj¹ i nieprawid³owociami finansowymi w zamówieniach
udzielonych przez Komisjê, jej informacja o Racjonalnym zarz¹dzaniu finansowym
i usprawniaj¹cemu administracjê dzia³aniu przeciwko niekompetencji,
nieprawid³owociom finansowym, nadu¿yciom i korupcji14 z listopada 1997 r.
wyranie zajmuje siê zamówieniami publicznymi i zapowiada szereg dzia³añ
s³u¿¹cych usprawnieniu procedur udzielania zamówieñ. W szczególnoci Komisja
usprawni³a swoje wewnêtrzne procedury administracyjne dotycz¹ce zamówieñ
publicznych i stworzy³a wewnêtrzny system wczesnego ostrzegania.
Komisja ponownie potwierdza swoj¹ wolê przestrzegania tych samych
zasad, co organy krajowe. Procedury udzielania zamówieñ instytucji
wspólnotowych ju¿ obecnie przewiduj¹ stosowanie dyrektyw Rady
w sprawie zamówieñ publicznych, dotycz¹cych robót budowlanych,
dostaw i us³ug. Komisja proponuje do³¹czyæ odniesienie do
wielostronnej umowy o zamówieniach publicznych, zawartej w ramach
WTO. Zobowi¹zuje siê ona do bardziej uwa¿nego przestrzegania
dyrektyw i zacienienia swojej dyscypliny p³atniczej. We wszystkich
swoich zamówieniach, dotycz¹cych daj¹cych siê zidentyfikowaæ
produktów/us³ug, Komisja zobowi¹za³a siê uwzglêdniæ klauzulê
zobowi¹zuj¹c¹ do p³atnoci w terminie 60 dni od daty zg³oszenia
roszczenia, z odsetkami w przypadku zw³oki. W przypadku zamówieñ
o wartoci poni¿ej progów okrelonych w dyrektywach Komisja bêdzie
w podobny sposób przestrzegaæ zasad przejrzystoci,
niedyskryminacji i równego traktowania.
Komisja zamierza zbadaæ ró¿ne mo¿liwe metody wzmocnienia kontroli
przestrzegania zasad i przepisów dotycz¹cych udzielania zamówieñ
publicznych, ³¹cznie z wyznaczeniem niezale¿nej instytucji dostêpnej
dla dostawców produktów i us³ug. Organ ten móg³by sprawowaæ
obowi¹zki kontrolne i inne funkcje, a szczególnie rozjemcze i
pomocnicze.
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W interesie przejrzystoci departamenty Komisji bêd¹ szerzej
wykorzystywaæ nowe systemy informatyczne, a w szczególnoci
Internet. W ten sposób zapewni¹ one dostêp do wiêkszej iloci
informacji ni¿ w dostêpnym obecnie Dzienniku Urzêdowym i bazie
danych TED, co umo¿liwi miêdzy innymi pobieranie specyfikacji
technicznej z Internetu, a nawet ich bezporednie drukowanie, co
zapewni zainteresowanym dostawcom natychmiastowy dostêp do
dokumentów.
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3. ROZWÓJ KORZYSTNYCH
WARUNKÓW UDZIELANIA
ZAMÓWIEÑ, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLÊDNIENIEM MIP
3.1. Szkolenia, informacje i dzia³ania w ramach pomocy dla
MiP
3.1.1. Cel
Otwarcie rynków zamówieñ publicznych na konkurencjê jest wa¿n¹ operacj¹ po
stronie poda¿owej. Zniesienie barier ma ogromne znaczenie ekonomiczne i stwarza
mo¿liwoci dla konkurencyjnych dostawców z UE z niemal wszystkich sektorów
gospodarki.
S³aboæ oddzia³ywania systemu wspólnotowego wynika w szczególnoci z niskiego
wskanika udzia³u dostawców/wykonawców w przetargach. Fakt ten potwierdzaj¹
wnioski na temat zamówieñ publicznych opublikowane w Przegl¹dzie Wspólnego
Rynku15 . Ponadto niedawny przegl¹d wykonawców ujawni³, ¿e rednio tylko 10%
wykonawców odpowiada na zaproszenia do przetargu. W zwi¹zku z tym wiele
odpowiedzi na Zielon¹ Ksiêgê, a w szczególnoci dokument Parlamentu
Europejskiego, podkrela rozczarowuj¹co niski udzia³ MiP i ich specyficzne
problemy.
Wydajna polityka zamówieñ publicznych musi zwiêkszyæ uczestnictwo
wykonawców. Komisja proponuje zatem zespó³ rodków odnosz¹cych siê do
ró¿nych aspektów problemu: nadanie rynkom wiêkszej przejrzystoci poprzez
lepsz¹ informacjê; rozszerzenie znajomoci procedur udzielania zamówieñ poprzez
szkolenia ukierunkowane na profesjonalizm i najlepsz¹ praktykê; konkretn¹ pomoc
dla MiP w prze³amywaniu przeszkód w sprzeda¿y na rzecz sektora publicznego;
promowanie wzajemnego uznania procedur kwalifikacyjnych przez podmioty
zamawiaj¹ce, a przez to zmniejszenie ponoszonych przez dostawców kosztów
wejcia na rynek zamówieñ publicznych.

3.1.2. Informacje
Informacje o zamówieniach publicznych s¹ kluczowym elementem w tworzeniu
rodowiska przyjaznego dla podmiotów. Niski udzia³ wykonawców mo¿e wskazywaæ
na potrzebê rozszerzenia i upowszechnienia informacji o potencjalnych rynkach
zamówieñ publicznych.
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Komisja zast¹pi zatem obecny system publikacji rozwi¹zaniem
wykorzystuj¹cym Internet. Pozwoli to na swobodny i ³atwy dostêp do
informacji niezbêdnych dla potencjalnych wykonawców, ³¹cznie z
profilami nabywców (patrz: punkt 3.2) i informacjami z monitoringu
rynku (patrz: punkt 2.2.4). Komisja i pañstwa cz³onkowskie musz¹
wspó³pracowaæ nad udostêpnieniem informacji o przepisach i
procedurach administracyjnych w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich. Komisja przygotuje równie¿ teksty interpretacyjne
(patrz: punkt 2.1.3).

3.1.3. Szkolenia i praktyki komercyjne (najlepsza praktyka)
Wy¿szy stopieñ profesjonalizmu zarówno wród nabywców, jak i wykonawców
móg³by istotnie usprawniæ rynek zamówieñ publicznych. Odpowiednie szkolenie
ma zatem najwy¿sze znaczenie w otwieraniu rynków i w temacie tym istnieje
szerokie wsparcie dla inicjatywy Wspólnoty. Z uwagi na zakres tematyki oraz
zró¿nicowanie kultur administracyjnych i programów szkoleniowych polityka
szkoleniowa bêdzie efektywna jedynie z udzia³em pañstw cz³onkowskich oraz
organizacji gospodarczych i szkoleniowych na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym. Komisja ze swej strony opracuje ramy wdro¿enia efektywnej polityki
szkoleñ w zakresie zamówieñ publicznych w UE. Polityka ta uwzglêdni równie¿
ochronê rodowiska, cele spo³eczne i ochronê konsumenta.
Na podstawie odpowiedzi od pañstw cz³onkowskich i innych
zainteresowanych stron Komisja przeprowadzi inwentaryzacjê
istniej¹cych potrzeb szkoleniowych, najlepszych praktyk, dzia³añ i
istniej¹cych programów.
Komisja przeanalizuje wyniki inwentaryzacji w celu opracowania
wytycznych w sprawie polityki szkoleniowej w zakresie zamówieñ
publicznych. Polityka ta wykorzysta w pe³ni mo¿liwoci oferowane
przez informatykê.

3.1.4. Dzia³ania na rzecz MiP
MiP mog¹ byæ ród³em dodatkowej konkurencji, elastycznoci i potencja³u
innowacyjnego, niezbêdnych dla skutecznego otwierania rynków zamówieñ
publicznych. Wszelkie dzia³ania na rzecz udostêpnienia rynków zamówieñ
publicznych powinny byæ realizowane z punktu widzenia MiP. Choæ przepisy
wspólnotowe u³atwi³y MiP dostêp do regionalnych i krajowych rynków
zaopatrzeniowych, to jednak dowiadczenia z bezporedniego uczestnictwa w
zamówieniach zagranicznych by³y rozczarowuj¹ce.
Odpowiedzi na Propozycje wskazuj¹ na wiele przyczyn tego niepowodzenia. MiP
napotykaj¹ na przeszkody na ka¿dym etapie procedury zaopatrzenia. Musz¹ one
prze³amywaæ wiele problemów, takich jak brak informacji o potencjalnych
zamówieniach, brak mo¿liwoci przygotowania planów dzia³alnoci,
niedopasowanie wielkoci firmy i skali zamówienia, obawa przed zmianami
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kursowymi, potrzeba dostosowania siê do norm, wymóg certyfikacji i wymagañ
kwalifikacyjnych. Po udzieleniu zamówienia mog¹ dodatkowo wynikn¹æ inne
problemy, takie jak opónienia w p³atnociach.
Komisja przyjmie kompleksowe i uzgodnione podejcie w informacji
na temat MiP i zamówieñ publicznych. Strategia ta rozwinie w
szczególnoci mo¿liwoci u³atwienia dostêpu do informacji
niezbêdnych dla MiP poprzez konsekwentne stosowanie informatyki
i rodków ³¹cznoci.
Podejcie to bêdzie w szczególnoci oparte na polityce informacyjnej
wykorzystuj¹cej komunikacjê elektroniczn¹, us³ugi o wysokiej jakoci wiadczone
przez ogólnoeuropejskie sieci ukierunkowane na MiP, na powszechniejszym
wzajemnym uznawaniu systemów kwalifikacyjnych, na wyjanieniu ogólnych
postanowieñ dotycz¹cych zamówieñ podprogowych, na promocji wspó³pracy
pomiêdzy MiP i na warunkach uczestnictwa MiP w du¿ych projektach16 .

3.1.5. Kwalifikacja dostawców/wykonawców
Nabywcy musz¹ mieæ pewnoæ, kontaktuj¹c siê z nowymi, wczeniej nie znanymi
dostawcami/wykonawcami. Kilka pañstw cz³onkowskich stworzy³o ogólnokrajowe
systemy kwalifikacji, podczas gdy w innych pañstwach cz³onkowskich poszczególne
podmioty zamawiaj¹ce stworzy³y w³asne systemy kwalifikacji.
Komisja postrzega systemy kwalifikacji jako istotne, z tym
zastrze¿eniem, ¿e nie mog¹ one tworzyæ dodatkowych barier dla
dostawców/wykonawców. W obszarze tym ma zastosowanie zasada
wzajemnego uznania: dostawca/wykonawca zakwalifikowany w
jednym pañstwie cz³onkowskim powinien byæ równie¿ zakwalifikowany
w pozosta³ych, bez potrzeby ponownej (pe³nej) kwalifikacji w innych
pañstwach cz³onkowskich. Komisja u¿yje wszelkich dostêpnych
rodków, a w szczególnoci uprawnieñ z Art. 169, do zapewnienia
respektowania zasady wzajemnego uznania i stosowania systemów
kwalifikacyjnych do otwierania rynków zamiast do tworzenia nowych
barier.
W celu u³atwienia porównañ pomiêdzy ró¿nymi krajowymi systemami kwalifikacji
w sektorze budowlanym Komisja upowa¿ni³a organy normalizacyjne CEN
i CENELEC do opracowania normy kwalifikacji firm budowlanych w UE w
zamówieniach objêtych dyrektyw¹ 93/37/EEC. Oczekiwany standard zapewni
równowagê pomiêdzy uprawnionymi wymaganiami organów zlecaj¹cych,
¿¹daj¹cych pewnych informacji i ¿yczeniem dostawców, by wymagania
administracyjne by³y ograniczone do absolutnego minimum.
Komisja zastanowi siê równie¿, w których innych obszarach mo¿na
podj¹æ podobny proces harmonizacji systemów kwalifikacyjnych.
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3.2. Kierunek na wydajne zamówienia elektroniczne
3.2.1. Przygotowywanie UE na nowe wyzwania transakcji elektronicznych
Jednym z najwiêkszych wyzwañ w przysz³oci zamówieñ publicznych jest pojawienie
siê nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Technologie te
zwiêkszaj¹ p³ynnoæ procedur i mog³yby u³atwiæ proces zamawiania, ograniczaj¹c
potrzebê szczegó³owej regulacji. Stanowi¹ one równie¿ najlepszy sposób
zapewnienia znacz¹cego udzia³u MiP w zamówieniach. Komisja i pañstwa
cz³onkowskie koordynuj¹ swoje wysi³ki w tym wzglêdzie w ramach projektu SIMAP,
finansowanego poprzez projekt IDA Komisji 17 .
W dn. 12.12.1997 Komisja zaproponowa³a Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
drugi etap programu IDA. W tym drugim etapie Komisja proponuje wzmocnienie
i rozszerzenie projektu SIMAP tak, by obj¹³ on ca³y proces zamówienia.
Komisja zapewni kompatybilnoæ narzêdzi i systemów rozwiniêtych
we w³asnym systemie informatycznym SIMAP oraz brak powielania
instrumentów ju¿ rozwiniêtych przez sektor prywatny. Komisja
uwzglêdni ponadto wszystkie wymagania pañstw cz³onkowskich w
ramach SIMAP.
System SIMAP do elektronicznego tworzenia i przedk³adania og³oszeñ o
zamówieniach zosta³ przetestowany przez projekty pilotowe z ograniczon¹ liczb¹
nabywców i wykonawców w ca³ej Wspólnocie i EOG i zostanie teraz udostêpniony
wszystkim podmiotom zamawiaj¹cym.
Komisja umo¿liwi wszystkim podmiotom zamawiaj¹cym elektroniczne
przygotowywanie i przedk³adanie og³oszeñ do publikacji za
porednictwem systemu prowadzonego przez instytucje UE. Dostêpne
bêdzie kilka opcji, ³¹cznie z poczt¹ elektroniczn¹ i dostêpem do
Internetu.
Stwierdzono, ¿e oprogramowanie SIMAP daje znaczne oszczêdnoci dla
podatników w UE i jest lepszym ród³em informacji dla wykonawców dziêki bardziej
konsekwentnym, poprawnym og³oszeniom. Niemniej jednak koszty dla podatnika
pozostan¹ zbyt wysokie, dopóki podmioty zamawiaj¹ce bêd¹ nadal publikowaæ
og³oszenia niskiej jakoci, nie spe³niaj¹ce wymogów prawnych nak³adanych przez
dyrektywy. Na koniec, w kilku odpowiedziach na Zielon¹ Ksiêgê podkrelono wysoki
koszt TED i trudnoci w korzystaniu z serii informacji OJ S z uwagi na rosn¹c¹
liczbê publikowanych powiadomieñ.
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Komisja rozwa¿y zachêty do korzystania z elektronicznych rodków
zawiadamiania dla podmiotów zamawiaj¹cych. Obecnie og³oszenie
musi zostaæ opublikowane w terminie 12 dni od wys³ania. Jeli
stosowana jest poczta elektroniczna i Internet, Komisja zamierza
zaproponowaæ skrócenie ogólnego czasu procedury, np. z 52 do 40
42 dni (w przetargach otwartych).
Komisja bêdzie nadal publikowaæ og³oszenia nieodp³atnie tylko w
przypadku przed³o¿enia og³oszenia zgodnego z formalnymi
wymaganiami dyrektyw, zawieraj¹cego odniesienie do CPV i zgodnego
ze standardowymi formularzami lub wzorcami og³oszeñ. W innych
przypadkach koszty doprowadzenia og³oszeñ do zgodnoci z tymi
wymaganiami obci¹¿¹ zainteresowany podmiot zamawiaj¹cy.
Komisja postanowi³a zaprzestaæ publikacji wersji papierowej
Suplementu do Dziennika Urzêdowego pocz¹wszy od lipca 1998 r.
Zostanie on zast¹piony przez istniej¹c¹ ju¿ obecnie wersjê na CDROM. Ponadto baza danych TED zostanie udostêpniona wszystkim
u¿ytkownikom nieodp³atnie za porednictwem Internetu.
W celu u³atwienia korzystania wykonawcy powinni móc odszukaæ wszystkie
og³oszenia w jednym miejscu. Niemniej jednak w celu przygotowania oferty
wykonawcy potrzebuj¹ wiêcej informacji, ni¿ jest dostêpne w ogloszeniu. Potrzebuj¹
oni w szczególnoci samych dokumentów przetargowych. Nowe rodki informatyki
i ³¹cznoci, a w szczególnoci pojawienie siê Internetu oferuj¹ tu nowe mo¿liwoci.
Kolejn¹ podstawow¹ cech¹ tej zmiany bêdzie ³atwiejsze ni¿ obecnie publikowanie
og³oszeñ o przetargach we wszystkich jêzykach Wspólnoty.
Komisja bêdzie promowaæ publikacjê wszystkich dokumentów
przetargowych (szczególnie w przetargach otwartych) w Internecie.
Zachêca ona podmioty zamawiaj¹ce, posiadaj¹ce w³asn¹ stronê
WWW do udostêpniania dokumentów przetargowych pod nag³ówkiem
Profil zamawiaj¹cego na w³asnej stronie. Na potrzeby promocji
tworzenia takich profili zamawiaj¹cych Komisja opracuje modelowe
oprogramowanie dostêpne z jej strony internetowej SIMAP.

3.2.2. Przysz³y kierunek: paneuropejskie zamówienia elektroniczne
Choæ rola Komisji w gromadzeniu i rozpowszechnianiu ogloszeñ o zamówieniach
publicznych jest jasno zdefiniowana, to jednak rozwój systemów zamówieñ
elektronicznych nie jest jej bezporednim obowi¹zkiem.
Komisja wzywa do aktywnego uczestnictwa zainteresowanych
nabywców i wykonawców, firm z sektora ICT oraz innych podmiotów,
³¹cznie z Europejskimi Centrami Informacyjnymi do aktywnego rozwoju
paneuropejskiego rodowiska zamówieñ elektronicznych, których
znacz¹ca czêæ (np. 25% wszystkich transakcji w 2003 r.) by³aby
realizowana elektronicznie.
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Pañstwa cz³onkowskie maj¹ równie¿ bardzo istotn¹ rolê do odegrania w promocji
zakupów elektronicznych. Najwiêkszy potencja³ oszczêdnoci wyst¹pi
najprawdopodobniej w przypadku stosunkowo ma³ych zamawiaj¹cych istniej¹ce,
standardowe produkty. Wartoæ takich zamówieñ pozostaje czêsto poni¿ej wartoci
progowych okrelonych w dyrektywach.
Komisja bêdzie d¹¿yæ do zaanga¿owania pañstw cz³onkowskich w
proces zapewniania wzajemnej kompatybilnoci i interoperatywnoci
elektronicznych systemów zamówieñ podprogowych. Komisja bêdzie
w tym celu publikowaæ wszystkie niezbêdne specyfikacje na stronie
WWW SIMAP.
Opracowane zostan¹ pilota¿owe projekty systemów zakupów, korzystaj¹ce z poczty
elektronicznej, funkcji elektronicznej wymiany danych i Internetu. Projekty te bêd¹
musia³y oczywicie uwzglêdniaæ zasady niedyskryminacji i przejrzystoci.
Szczególna uwaga zostanie powiêcona stosowaniu elektronicznych katalogów,
wirtualnych sieci zamówieñ i promocji najlepszej praktyki za porednictwem klubów
zakupowych.
Komisja przedstawi zalecenia dalszych modyfikacji przepisów i standardów lub
specyfikacji. Komisja zapewni uwzglêdnienie wymagañ zamówieñ elektronicznych
we wszystkich propozycjach standardów lub przepisów w sprawie podpisów
elektronicznych.
Komisja uznaje fakt, ¿e potrzeby elektronicznych zamówieñ musz¹ byæ postrzegane
w kontekcie globalizacji. Bêd¹ one odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w otwieraniu
rynków spoza UE (patrz: punkt 4.4). Z niektórymi z naszych g³ównych partnerów
handlowych zosta³y ju¿ zapocz¹tkowane kontakty dwustronne.
Komisja bêdzie d¹¿yæ do porozumienia ze swoimi miêdzynarodowymi
partnerami z WTO w celu uproszczenia i harmonizacji wymiany
informacji dotycz¹cych zamówieñ publicznych i statystyki w kontekcie
zamówieñ elektronicznych.

3.2.3. Proponowane dzia³ania
W wiêkszoci otrzymanych komentarzy podkrelano potrzebê szerokiego
wykorzystania informatyki i ³¹cznoci. Ostatnie zmiany w dyrektywach ju¿ pozwalaj¹
na korzystanie z poczty elektronicznej w niektórych przetargach. Potrzebne s¹
jednak dalsze zmiany, pozwalaj¹ce na korzystanie z poczty elektronicznej do
wymiany wszystkich informacji okrelonych w dyrektywach (patrz: punkt 2.1.2).
Komisja zaproponuje zmiany w dyrektywach, nadaj¹ce elektronicznym
rodkom wymiany informacji status równy innym rodkom.
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Trudno przewidywalny rozwój zakupów elektronicznych utrudnia modyfikowanie
dyrektyw pod k¹tem najnowszych technologii. Przed zaproponowaniem wiêkszych
zmian w przepisach Komisja zamierza promowaæ elektroniczne zakupy poprzez
projekty pilota¿owe. Projekty te mog¹ wymagaæ tymczasowych odstêpstw od
pewnych postanowieñ dyrektyw. Jeli projekty pilotowe udowodni¹ swoj¹ wartoæ,
mog¹ zostaæ rozwa¿one zmiany formalne dyrektyw, u³atwiaj¹ce ich bardziej ogólne
i trwa³e stosowanie. Odstêpstwa takie nie mog¹ oczywicie zagroziæ zasadzie
niedyskryminacji, równego traktowania, jawnoci etc.
Komisja zezwoli niebawem na realizacjê projektów pilota¿owych,
s³u¿¹cych przetestowaniu pewnych procedur zamówieñ
elektronicznych. Komisja podejmie w tym celu niezbêdne inicjatywy
legislacyjne. Szczegó³y tych inicjatyw zostan¹ okrelone po dyskusjach
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a w tym z pañstwami
cz³onkowskimi, które powinny realizowaæ podobne projekty dla
zamówieñ podprogowych. Komisja bêdzie nadal aktywnie
uczestniczyæ w odpowiednich dyskusjach w sprawie modyfikacji
Umowy o zakupach rz¹dowych, prowadzonych obecnie w komitetach
WTO (patrz: punkt 4.6.2).
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4. D¥¯ENIE DO EFEKTU SYNERGII Z
POLITYK¥ WSPÓLNOTOW¥ W
INNYCH OBSZARACH
4.1. Cel
Wspólnotowa polityka zamówieñ publicznych ³¹czy rynki zamówieñ poszczególnych
pañstw cz³onkowskich w jeden rynek, prowadz¹c do wolnej konkurencji. Kryterium
coraz czêciej branym pod uwagê w zamówieniach obronnych jest wspó³czynnik
wartoæ/cena. Nacisk bud¿etowy i potrzeba powa¿nej restrukturyzacji strony
poda¿owej w tym sektorze zapocz¹tkowa³y debatê o sposobie rozszerzenia zasad
konkurencyjnych zamóowieñ.
D¹¿enie do optymalnego wspó³czynnika wartoæ/cena w zamówieniach publicznych
nie wy³¹cza uwzglêdnienia czynników rodowiskowych, spo³ecznych i ochrony
konsumenta. Nie wymaga równie¿ zmiany obecnych zasad. Niezbêdne jest jednak
sformu³owanie jasnych wytycznych dla nabywców w sprawie uwzglêdniania
czynników rodowiskowych i spo³ecznych w procedurach udzielania zamowieñ
przy jednoczesnym zapewnieniu zgodnoci z prawem wspólnotowym, szczególnie
w odniesieniu do przejrzystoci i niedyskryminacji oraz zasad zamówieñ
publicznych. Wytyczne takie s¹ niezbêdne, jeli dostawcy z UE maj¹ byæ traktowani
równorzêdnie.
Zamówienia publiczne w krajach trzecich s¹ interesuj¹ce dla firm z UE, a szczególnie
gdy chodzi o projekty infrastrukturalne. Otwarcie tych mo¿liwoci rynkowych dla
dostawców z UE jest zatem integraln¹ czêci¹ wspólnotowej polityki zamówieñ
publicznych. By umo¿liwiæ firmom z UE udzielanie zamówieñ na dostawy poza
Uni¹ i EEA, w stosunku do partnerów handlowych UE nale¿y realizowaæ te same
cele, co wewn¹trz Unii.

4.2. Przemys³ obronny
W swojej niedawnej informacji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu
Spo³eczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionalnego pt. Wdra¿anie strategii UE
w sprawie sektorów obronnych18 , Komisja zapowiedzia³a wyjanienie zasad, regu³
i mechanizmów zapewniania przejrzystoci i niedyskryminacji w zakupach
obronnych nastêpuj¹cych po odpowiednich procedurach zgodnych z Artyku³em
233 Traktatu Rzymskiego, bior¹c za wzór istniej¹ce wspólnotowe zasady zamówieñ
publicznych.
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Zasady dotycz¹ce zamówieñ na systemy obronne przyczyni¹ siê w istotnej mierze
do stworzenia konkurencyjnej bazy technologicznej i przemys³owej w sektorze
obrony.
Przepisy powinny przewidywaæ konkurencyjne przetargi zawsze, gdy jest to mo¿liwe.
Ponadto musz¹ one promowaæ utrzymanie i rozwój niezbêdnego potencja³u
przemys³owego i kluczowych technologii na szczeblu UE. Musz¹ te¿ gwarantowaæ
bezpieczeñstwo dostaw, pozwalaj¹c na progresywn¹ eliminacjê nadmiaru
potencja³u produkcyjnego.
W tym celu, z uwzglêdnieniem potrzeby budowy szerokiego wsparcia
w tej mierze, konieczne jest stworzenie odpowiedniego zestawu zasad,
regu³ i mechanizmów w zamówieniach sektora obronnego. W celu
uwzglêdnienia specyfiki sektora obronnego, a w szczególnoci
poufnoci i bezpieczeñstwa dostaw, nale¿y przewidzieæ odpowiedni
poziom elastycznoci.
W tym celu materia³y dla sektora obronnego mo¿na podzieliæ na 3 kategorie:


Produkty przeznaczone dla si³ zbrojnych, lecz nie do zastosowañ wojskowych,
a wiêc nie objête Art. 223 EC ani Art. 2 dyrektywy 93/36/EEC (rynki deklarowane
jako poufne, ochrona ¿ywotnych interesów, bezpieczeñstwo narodowe, etc.).
Poniewa¿ produkty te podlega³y ju¿ zasadom wspólnotowym zamówieñ
publicznych, Komisja okreli warunki stosowania tych zasad.



Produkty przeznaczone dla si³ zbrojnych, do zastosowañ wojskowych, nie
stanowi¹ce wysoce wra¿liwych urz¹dzeñ obronnych. Komisja mo¿e
wypracowaæ doæ elastyczny zespó³ zasad, respektuj¹cy zasady przejrzystoci
i niedyskryminacji, zainspirowanych przez istniej¹ce wspólnotowe regu³y
zamówieñ publicznych.



Wysoce wra¿liwe wyposa¿enie objête zakresem Art. 223 EC. Te produkty
mog¹ zostaæ wy³¹czone spod ww. zasad, gdy wymaga tego ochrona wa¿nych
interesów narodowych. Powinien powstaæ mechanizm powiadamiania,
zapewniaj¹cy kontrolê i przejrzystoæ.

4.3. Ochrona rodowiska
Ochrona rodowiska staje siê coraz wa¿niejszym elementem ka¿dej nowoczesnej
polityki ekonomicznej. Traktat Amsterdamski w pe³ni uznaje ten fakt, podnosz¹c
cele rodowiskowe do rangi jednego z priorytetów UE. Jak potwierdzaj¹ otrzymane
komentarze, coraz wiêksza liczba podmiotów zamawiaj¹cych pragnie zamawiaæ
produkty i us³ugi ekologiczne. Kilka pañstw cz³onkowskich prowadzi ju¿ aktywn¹
politykê. OECD przyjê³a zalecenie w sprawie uekologicznienia zamówieñ
publicznych19 . Ze swej strony Komisja wdra¿a plan ochrony rodowiska w swojej
administracji, a szczególnie w swoich zamówieniach.
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Komisja podkrela ponownie, ¿e prawo wspólnotowe i dyrektywy w sprawie
zamówieñ publicznych oferuj¹ wiele mo¿liwoci uwzglêdnienia ochrony rodowiska
w zamówieniach publicznych. Komisja przypomina istniej¹ce mo¿liwoci poni¿ej.


Generalnie, ka¿da administracja, która sobie tego ¿yczy mo¿e w³¹czyæ do
specyfikacji zamawianych towarów lub us³ug odpowiednie warunki ekologiczne.
Musz¹ byæ one oczywicie zgodne z zasadami i regu³ami Traktatu (szczególnie
niedyskryminacji).



Regu³y dyrektyw o zamówieniach publicznych pozwalaj¹ w pewnych
przypadkach na wy³¹czenie kandydatów, którzy naruszyli krajowe przepisy o
ochronie rodowiska.



Podmioty zamawiaj¹ce mog¹ przygotowaæ specyfikacje techniczne robót,
dostaw i us³ug, które uwzglêdniaj¹ czynniki rodowiskowe. Mog¹ one w ten
sposób promowaæ pozytywne podejcie firm do rodowiska.



Dyrektywy pozwalaj¹ na w³¹czenie ochrony rodowiska do kryteriów
kwalifikacji kandydatów, o ile kryteria te maj¹ na celu sprawdzenie ich potencja³u
ekonomicznego, finansowego i technicznego.



Jeli chodzi o udzielanie zamówieñ, kryteria rodowiskowe mog¹ równie¿
s³u¿yæ do identyfikowania ofert najbardziej korzystnych rodowiskowo w
przypadkach, gdy elementy te implikuj¹ korzyæ ekonomiczn¹ dla jednostki
zamawiaj¹cej, daj¹c¹ siê przypisaæ produktowi lub us³udze bêd¹cej
przedmiotem zamówienia. Oceniaj¹c oferty, organizacja zamawiaj¹ca mo¿e
na przyk³ad uwzglêdniæ koszty utrzymania, oczyszczania cieków lub
zagospodarowania odpadów.



Podmiot zamawiaj¹cy mo¿e wymagaæ od wykonawcy, którego oferta zosta³a
zaakceptowana, by przedmiot zamówienia zosta³ dostarczony z nale¿ytym
uwzglêdnieniem pewnych ograniczeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska. Te
warunki wykonania musz¹ byæ z góry znane oferentom.

Generalnie, cel zamówieñ publicznych pozostaje w zasadzie ekonomiczny, a
najwiêksze znaczenie ma okrelenie w przypadku ka¿dego zamówienia czynników
rodowiskowych po³¹czonych z towarami lub us³ugami, które mog¹ w konsekwencji
byæ brane pod uwagê w procedurze udzielenia zamówienia.
Wymienione mo¿liwoci oferowane przez istniej¹cy system zostan¹
wyjanione i rozwiniête w konkretnym dokumencie interpretacyjnym.
Pozwoli on na optymalne uwzglêdnienie ochrony rodowiska w
zamówieniach publicznych (patrz: punkt 2.1.3). Komisja zbada w
szczególnoci mo¿liwoæ stosowania w specyfikacjach technicznych
oznaczenia ekologicznoci obowi¹zuj¹cego w UE lub krajowych
oznaczeñ ekologicznoci produktów. Komisja przeanalizuje równie¿
kwestiê, czy podmioty zamawiaj¹ce mog¹ wymagaæ od dostawców/
wykonawców posiadania systemu kontroli ochrony rodowiska,
takiego jak EMAS lub ISO 14001.
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Komisja nie mo¿e jednak zaproponowaæ rozwi¹zañ w dokumencie interpretacyjnym,
które wychodz¹ poza istniej¹cy system zamówieñ publicznych. Wymaga³yby one
zmian w przepisach.
W celu promocji praktyk zapewniaj¹cych najlepsze wyniki
ekonomiczne i respektuj¹cych ww. zasady, dotycz¹ce w³¹czenia
aspektów rodowiskowych do zamówieñ publicznych, Komisja
zobowi¹zuje siê rozwijaæ inicjatywy, u³atwiaj¹ce wywa¿one
definiowanie aspektów rodowiskowych w dokumentach
przetargowych we wspó³pracy z zainteresowanymi pañstwami
cz³onkowskimi i sektorem prywatnym.

4.4. Zamówienia publiczne i aspekty spo³eczne
Polityka spo³eczna ma dla UE najwiêksze znaczenie. Ma ona za zadanie, miêdzy
innymi, promocjê wysokiego poziomu zatrudnienia i ochronê socjaln¹. Ponadto
Traktat Amsterdamski traktuje priorytetowo znoszenie nierównoci i promocjê
równego traktowania p³ci, wymagaj¹c zwalczania ka¿dego typu dyskryminacji.
Komisja wskaza³a ju¿ w Zielonej Ksiêdze warunki, w których kryteria spo³eczne
mog¹ odgrywaæ istotn¹ rolê w procedurach udzielania zamówieñ (szczególnie
mo¿liwoæ w³¹czenia obowi¹zku zapewnienia zgodnoci z istniej¹cymi przepisami
socjalnymi UE i  ewentualnie  Miêdzynarodowej Organizacji Pracy).
Istnieje szereg mo¿liwoci realizacji celów spo³ecznych w zwi¹zku z zamówieniami:


Regu³y dyrektyw w sprawie zamówieñ publicznych pozwalaj¹ na wy³¹czenie
kandydatów naruszaj¹cych krajowe przepisy socjalne, ³¹cznie z przepisami
dotycz¹cymi równoci szans.



Drug¹ mo¿liwoci¹ jest wprowadzenie wymogu przestrzegania obowi¹zków
socjalnych (np. zatrudnienie kobiet lub ochrona gorzej sytuowanych grup) jako
warunku realizacji zamówieñ publicznych. Oczywicie, uprawnione s¹ tylko te
warunki wykonania, które nie dyskryminuj¹ bezporednio ani porednio
oferentów z innych pañstw cz³onkowskich. Ponadto warunki te musz¹ zostaæ
wystarczaj¹co jasno w³¹czone do og³oszenia lub specyfikacji przetargowej.

W udzielaniu zamówieñ podmioty zamawiaj¹ce mog¹ siê kierowaæ ró¿nymi
aspektami polityki socjalnej. Zamówienia publiczne stanowi¹ w praktyce wa¿n¹
metodê wp³ywania na zachowania podmiotów gospodarczych. Przyk³adem mo¿e
byæ obowi¹zek ochrony pracowników i zapewnienia okrelonych warunków pracy
w robotach budowlanych. Istniej¹ te¿ tzw. dzia³ania pozytywne, tj. wykorzystanie
zamówienia publicznego jako rodka osi¹gania danego celu, np. stworzenia
atrakcyjnego rynku dla zak³adów pracy chronionej, od których nie mo¿na racjonalnie
oczekiwaæ sprostania konkurencji klasycznych firm komercyjnych o normalnym
poziomie wydajnoci.
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Podobnie jak w przypadku kryterium ochrony rodowiska, Komisja zamierza
wyjaniæ zasady uwzglêdniania czynników spo³ecznych.
Komisja podkrela, ¿e zamówienia publiczne mog¹ byæ sposobem wp³ywania na
dzia³ania podmiotów gospodarczych, z zastrze¿eniem przestrzegania granic
wyznaczonych przez prawo wspólnotowe. W tym kontekcie Komisja zachêca
pañstwa cz³onkowskie do wykorzystywania ich si³y przetargowej w d¹¿eniu do
realizacji ww. celów spo³ecznych. Komisja bêdzie postêpowaæ podobnie we
w³asnych przetargach.

4.5. Ochrona konsumentów
U³atwienie dostêpu do rynku i zwiêkszenie przejrzystoci poprzez wdro¿enie
efektywnej polityki zamówieñ przyniesie znaczne korzyci dla konsumentów: wy¿sza
jakoæ, bardziej wydajne us³ugi i lepsza infrastruktura. Konieczne jest jednak
wiêksze uwzglêdnienie polityki ochrony konsumenta w polityce zamówieñ UE,
szczególnie w odniesieniu do promocji przejrzystoci i dialogu z organizacjami
konsumentów.

4.6. Aspekty miêdzynarodowe
4.6.1. Otwarcie rynków zamówieñ publicznych krajów trzecich dla
podmiotów z UE
Porozumienie o Zamówieniach Rz¹dowych, zmienione po raz ostatni w 1994 r.
okrela dziedziny pomiêdzy ograniczon¹ liczb¹ krajów obejmuj¹cych najwiêksze
wiatowe ugrupowania gospodarcze. Dziedziny te obejmuj¹ tradycyjn¹ klauzulê
narodow¹ oraz klauzulê najwy¿szego uprzywilejowania, lecz równie¿ zawieraj¹
precyzyjne wymagania dotycz¹ce procedur zamówieñ, podobne do tych, które
zawarto w dyrektywach. Tak wiêc Porozumienie o Zamówieniach Rz¹dowych
wp³ywa na systemy prawne krajów sygnatariuszy, ³¹cznie z UE, w sposób
d³ugofalowy.
Komisja bêdzie nadal podejmowaæ wszystkie dzia³ania niezbêdne dla zapewnienia
przestrzegania regulacji prawnych, tworz¹cych mo¿liwoci dla firm z UE.
Na froncie wielostronnym Komisja bêdzie nadal d¹¿yæ do otwierania wiatowych
rynków zamówieñ publicznych, d¹¿¹c do eliminacji barier handlowych szkodliwych
dla interesów UE. Ostatecznym celem UE jest uzyskanie wielostronnego
przestrzegania kodeksu zamówieñ poprzez jego w³¹czenie do jednego
zobowi¹zania WTO. Praca podjêta w WTO, taka jak przegl¹d Porozumienia o
Zamówieniach Rz¹dowych, negocjacje o zamówieniach publicznych us³ug w GATS
i grupa robocza w sprawie regu³ przejrzystoci w zamówieniach rz¹dowych powinny
pomóc osi¹gn¹æ ten cel. Ponadto dyskusje tocz¹ siê równie¿ na innych forach
(OECD, Uncitral).

104

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - informacja Komisji
Na froncie bilateralnym Komisja bêdzie kontynuowaæ dzia³ania w celu otwarcia
rynków krajów trzecich poprzez zawieranie umów dwustronnych jako alternatywy
lub uzupe³nienia jej polityki wielostronnej.
Zamówienia elektroniczne staj¹ siê coraz powszechniejsze i bêd¹ jednym z
g³ównych aspektów zewnêtrznej polityki zamówieñ UE. S¹ ju¿ one jednym z
g³ównych aspektów, omawianych na szczeblu wielostronnym, szczególnie w
Porozumieniu o Zamówieniach Rz¹dowych w WTO i w grupach ds. przejrzystoci.
Wykorzystanie informatyki i ³¹cznoci mo¿e rzeczywicie odegraæ wa¿n¹ rolê w
osi¹gniêciu realnej i znacz¹cej przejrzystoci zamówieñ na wiecie. Komisja
postrzega jednak swoje zadania na szczeblu wielostronnym przede wszystkim
jako koniecznoæ zapewnienia, ¿e zobowi¹zania miêdzynarodowe UE s¹ zgodne
z jej polityk¹ wewnêtrzn¹ w sprawie zamówieñ elektronicznych, tak by rozwój tych
ostatnich nie napotyka³ na bariery. Ponadto, jak wskazano w punkcie 3.2, Komisja
bêdzie d¹¿yæ do tych celów w dwustronnej wspó³pracy z najwiêkszymi partnerami
handlowymi UE.
Komisja zamierza aktywnie uczestniczyæ w tych gremiach, by stworzyæ
odpowiednie warunki pozwalaj¹ce przemys³owi z UE wzmocniæ swoj¹
konkurencyjnoæ i zmaksymalizowaæ mo¿liwoci komercyjne.
Zamiarem Komisji jest równie¿ zapewnienie, ¿e zasady i praktyki na
poziomie miêdzynarodowym w odniesieniu do korzystania z u¿ycia
informatyki w dziedzinie zamówieñ publicznych s¹ zgodne z w³asn¹
polityk¹ wewnêtrzn¹ w tym obszarze.

4.6.2. Integracja polityki zamówieñ publicznych w UE i w krajach ociennych
W niektórych sytuacjach stosunki UE w dziedzinie zamówieñ publicznych z krajami
trzecimi wychodz¹ poza handel, a nawet aspekty regulacyjne. Dotyczy to w
szczególnoci krajów Europy rodkowej i wschodniej (aspiruj¹cych do cz³onkostwa
w UE) i krajów ródziemnomorskich. Otwarcie rynku nie jest w tym kontekcie
g³ównym celem, lecz raczej rodkiem poprawy sytuacji ekonomicznej tych krajów.
W odniesieniu do krajów Europy rodkowej i Wschodniej przyjêcie acquis
communautaire jest równie¿ czêci¹ bie¿¹cej polityki UE. Asymetryczna liberalizacja
i rozwój kompleksowych programów pomocy technicznej powinny pozostaæ
podstaw¹ przysz³ej polityki UE w tym obszarze, w szczególnoci w odniesieniu do
krajów ródziemnomorskich.
Komisja przygotowuje plany dzia³añ dostosowane do konkretnej sytuacji ka¿dego
z kandydatów do cz³onkostwa, wyszczególniaj¹ce priorytety i dzia³ania w ich
wysi³kach do przyjêcia acquis. Komisja omówi to zagadnienie szerzej w informacji
o wspólnym rynku i obszarze ródziemnomorskim po Deklaracji Barceloñskiej, której
celem jest stworzenie Strefy Wolnego Handlu.
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4.6.3. Zapewnienie wydajnoci w udzielaniu zamówieñ finansowanych
przez UE w kontekcie programów pomocy zewnêtrznej
Komisja jest zainteresowania osi¹gniêciem wydajnoci w zarz¹dzaniu zasobami
finansowymi Wspólnoty. W tym wzglêdzie obowi¹zek Komisji obejmuje nie tylko
zamówienia udzielane przez sam¹ Komisjê (patrz: punkt 2.2.6), lecz równie¿
zamówienia finansowane z funduszy UE w kontekcie pomocy zewnêtrznej.
Z jednej strony naleganie na udzielanie czêci zamówieñ w kontekcie pomocy
zewnêtrznej finansowanych z funduszy UE firmom z UE jest uzasadnione. Z drugiej
strony Komisja jest zdania, ¿e kraje otrzymuj¹ce fundusze UE musz¹ d¹¿yæ do
ekonomiki i wydajnoci w dzia³aniach ich sektorów publicznych i powinny równie¿
przestrzegaæ zasad jawnoci i odpowiedzialnoci w administracji publicznej.
By osi¹gn¹æ te cele, konieczne jest zastosowanie najlepszej praktyki i najlepszych
zasad zarz¹dzania, opartych na konkurencyjnych zamówieniach w procedurach
przyznawania. Korzyci ekonomiczne dla krajów-beneficjentów wynikaj¹ z
zastosowania racjonalnej polityki zamówieñ i praktyk (takich jak wspó³czynnik
wartoæ/cena, wy¿sza konkurencyjnoæ przemys³u lokalnego, wzrost wydajnoci
administracji publicznej, wiêcej inwestycji zagranicznych etc.).
Przyst¹pienie do Porozumienia o Zamówieniach Rz¹dowych w ramach WTO,
stanowi¹cej podstawê prawn¹ do otwartych i konkurencyjnych zamówieñ
publicznych w wymiarze miêdzynarodowym by³oby w tym wzglêdzie po¿¹danym
celem. Niemniej jednak Komisja ma wiadomoæ, ¿e przyst¹pienie do tej umowy
lub nawet przyjêcie krajowych zasad zamówieñ opartych na konkurencyjnych
przetargach jest trudne dla wiêkszoci krajów otrzymuj¹cych fundusze UE na tym
etapie, poniewa¿ kraje te mog¹ byæ krajami przekszta³caj¹cymi siê, rozwijaj¹cymi
lub nawet najs³abiej rozwiniêtymi.
Komisja bêdzie d¹¿yæ do zapewnienia konkurencyjnych praktyk
przyznawania kontraktów pomocy zewnêtrznej finansowanych przez
wspólnotê przez kraje odbiorców poprzez poszanowanie
odpowiednich przepisów UE i umów dwustronnych lub regionalnych
zawartych przez UE. Komisja przedstawi³a ju¿ propozycje harmonizacji
ró¿nych regu³ i procedur stosowanych obecnie w udzielaniu pewnych
zamówieñ finansowanych z funduszy UE.
By wzmocniæ ochronê interesów finansowych UE, Komisja zmodyfikowa³a przepisy
dotycz¹ce funduszy strukturalnych poprzez przyjêcie Rozporz¹dzenia Nr 2064/
9720 , które równie¿ u³atwi lepsz¹ kontrolê zamówieñ udzielanych przez podmioty
krajowe lecz wspó³finansowanych przez UE. Zmiany te u³atwi¹ zwalczanie korupcji
i unikanie nieprawid³owoci.
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Przypisy:
1

CSE (97) 1, wersja finalna, 04/06.1997.

2

Tablica punktacji wspólnego rynku (Single Market Scoreboard) Nr 1, listopad 1997 r., SEC 97/2196.

3

Patrz: Informacja Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnotowej polityki
zwalczania korupcji (COM(97)0192-C4-0273/97).

4

Patrz: Za³¹cznik I.

5

COM (96) 520, wersja ostateczna, 30.10.1996.

6

Public Procurement in the European Union: Exploring the Way Forward, COM (96) 583, wersja
ostateczna, 27.11.1996.

7

Dyrektywy 93/96/EEC, 93/37/EEC i 92/50/EEC w sprawie dostaw, robót i us³ug (dyrektywy tradycyjne),
zmienione przez dyrektywê 97/52/EC; Dyrektywa 93/38/EEC w sprawie procedur zaopatrzenia w jednostkach
z sektora wodnego, energetycznego, transportu i telekomunikacji (Dyrektywy dotycz¹ce us³ug publicznych);
Dyrektywy 89/665/EEC w sprawie rodków odwo³awczych(Dyrektywy odwo³awcze).
COM (98) 89, 19.02.1998.

8

9

Z wyj¹tkiem przetargów publicznych, w których pañstwa cz³onkowskie ograniczaj¹ w interesie
publicznym dostêp do wewn¹trzwspólnotowych linii przewozów lotniczych lub obs³ugi naziemnej w portach
lotniczych Wspólnoty.

Komisja proponuje wyjanienie w dokumencie interpretacyjnym m.in. nastêpuj¹cych tematów:

10



Definicja takich koncepcji podstawowych, jak podmiot prawa publicznego, roboty budowlane,
szczególne lub wy³¹czne prawa, organ zamawiaj¹cy i podmiot zamawiaj¹cy oraz rozgraniczenie
pomiêdzy zamówieniami na roboty i us³ugi;



Zamówienia na us³ugi objête dyrektyw¹, a w szczególnoci sytuacja us³ug finansowych i badawczo-rozwojowych;



Zamówienia wewnêtrzne, tj. zamówienia udzielane w administracji publicznej, np. pomiêdzy
administracj¹ centraln¹ i lokaln¹ lub pomiêdzy administracj¹ i posiadanym przez ni¹ w 100% podmiotem;



Dialog techniczny, poprzez który organ zlecaj¹cy podejmuje rozmowy techniczne z potencjalnymi
oferentami w celu okrelenia jego potrzeb przed podjêciem procedury przetargowej, lecz z
poszanowaniem zasady równego traktowania i ochrony konkurencji;



Metody stwierdzania, czy wartoæ danego zamówienia przekracza progi, powy¿ej których stosowanie
dyrektyw jest obowi¹zkowe;



Operacyjne rozró¿nienie pomiêdzy kryteriami kwalifikacji kontrahentów i kryteriami wyboru
kontrahentów;



Identyfikacja nietypowo niskich ofert w rozumieniu dyrektyw;



Definicja ofert nietypowych, nieakceptowalnych i nieodpowiednich w rozumieniu dyrektyw;
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Warunki, w których mog¹ byæ stosowane warianty.

Komisja zamierza równie¿ przyj¹æ informacje interpretacyjne, szczególnie w nastêpuj¹cych dziedzinach:


Zasady Traktatu dotycz¹ce zamówieñ nie objêtych dyrektywami i odpowiednimi zasadami
wynikaj¹cymi z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoci, takie jak na przyk³ad zasady równego
traktowania, braku dyskryminacji, jawnoci, wzajemnego uznania i ekwiwalentnoci oraz zasad
dotycz¹cych etapu nastêpuj¹cego po udzieleniu zamówienia;



Warunki, w których kryteria rodowiskowe mog¹ byæ brane pod uwagê w zamówieniach publicznych
(m.in. u¿ycie ekooznaczeñ, systemów ekoprzegl¹du, uwzglêdnienie metod produkcji i pracy oraz
prawid³owe stosowanie standardów na ró¿nych poziomach);



Warunki uwzglêdniania kryteriów spo³ecznych w zamówieniach publicznych.

11

Projekt pilota¿owy zaproponowany przez rz¹d duñski otrzyma³ poparcie Komisji. Jest to pierwszy
konkretny projekt wykorzystuj¹cy koncepcje zawarte w Planie dzia³añ na Wspólnym Rynku w ramach Celu
strategicznego 1, Dzia³ania 2 (stworzenie ram egzekwowania prawa i rozwi¹zywania problemów) i kieruje
siê logik¹ tzw. obserwatorium, uruchomiony przez Komitet Doradczy ds. Zamówieñ Publicznych w 1994 r.

12

Patrz: Informacja Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnotowej polityki
przeciwdzia³ania korupcji (A Union Policy against Corruption) (COM(97)0192-C4-0273/97).
Action Plan for Combating Organized Crime, OJC 251 z 15.08.1997, str. 1.

13

14

Sound Financial Management and Administration Improving Action against Incompetence, Financial
Irregularities, Fraud and Corruption, SEC(97) 8198 18.11.1997.

15

The Single Market Review, Podseria III: Znoszenie barier, Tom 2: Zamówienia publiczne (OPOCE
1996).

16

Patrz równie¿: punkty 2.1.3, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 i 3.23 niniejszej informacji oraz OJ C 285 z 20.09.1997,
str. 17 (Europejska Grupa Interesów Ekonomicznych  EEIG).
Interchange of Data between Administrations (Miêdzyadministracyjna Wymiana Danych).

17

18

Implementing European Union Strategy on Defense-related Industries, COM (97) 583, wersja
ostateczna, 04.12.1997 r.
Zalecenie Rady w sprawie zwiêkszania wra¿liwoci rodowiskowej rz¹dów, przyjête w dn. 20/02.1996

19

r.
20

JO L Nr 290 z 23.10.1997.
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Aneks 1. Status wdro¿enia dyrektyw w sprawie zamówieñ publicznych
Dyrektywy

BE

DK

DE

GR

ES

FR

IR L

IT

LU

NL

PT

UK

AU T

FI

SE

89/440/EEC
Roboty
budowlane,
zast¹piona przez
93/37/EEC

88/295/295/EEC
Dostawy

89/665/EEC
rodki
odwo³awcze

90/531/EEC
u¿ytecznoæ
publiczna
92/13/EEC
rodki odwo
³awcze dla
u¿yteczn. publ.

92/50/EEC
Us³ugi

93/36/EEC
Dostawy

93/38/EEC
U¿ytecznoæ
publiczna

Legenda:
Krajowe rodki wdro¿eni owe ni e zakomuni kowane lub zakomuni kowane tylko czêci owo
Krajowe rodki wdro¿eni owe zakomuni kowane i sprawdzone; postêpowani e z tytu³u naruszeñ w
toku
Krajowe rodki wdro¿eni owe zakomuni kowane

109

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - informacja Komisji

Aneks 2. Harmonogram
Najwa¿niejsze rodki do przyjêcia

Pakiet legislacyjny zmieniaj¹cy ramy prawne w odniesieniu do dyrektywy
93/38/EEC, procedura konkurencyjnego dialogu, zamówienia ramowe,
koncesje (patrz: punkt 2.1.)

Przyjêcie przez
Komisjê

1998

Natychmiast

Wdro¿enie Art. 8 dyrektywy 93/38/EEC

Informacje i dokumenty interpretacyjne (2.1.3)

2 po³ 1998 - 2 po³
1999

Informacje o koncesjach i problemach zwi¹zanych z sieciami
ogólnoeuropejskimi (TEN) (2.1.2.4)

2 kwarta³ 1998

Analiza i dyskusja nad pytaniami dotycz¹cymi ró¿nych form partnerstwa
publiczno--prywatnego (2.1.2.4)

2 kwarta³ 1998
2001

Konsolidacja dyrektyw "tradycyjnych" (2.1.3)
Usprawnienie procedur nadzoru na szczeblu Wspólnoty (2.2.2)

Natychmiast

Wprowadzenie zachêt do tworzenia lub wyznaczania niezale¿nych organów
(2.2.3)

Natychmiast

Usprawnienie procedur zleceñ Komisji (zmiany w przepisach nie wymagane)
(2.2.7)

Natychmiast

Rozwój polityki szkoleñ dla potrzeb zamówieñ publicznych (3.1.3)
Informacja o MiP oraz zamówieniach publicznych (3.1.4)
Wsparcie pilotowych przetargów elektronicznych (3.2.2)
Stworzenie odpowiedniego zespo³u zasad, regu³ i mechanizmów zamówieñ w
sektorze obronnym (4.2)
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2 po³owa 1998
2 po³owa 1998
2 po³owa 1998

1998

