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Wprowadzenie 

Zdaniem sprawozdawcy nowelizacja dyrektyw dotyczących procedur udzielania zamówień 
publicznych powinna zapewnić równowagę między uproszczeniem przepisów z jednej strony,
a sprawdzonymi skutecznymi procedurami związanymi z innowacyjnymi i trwałymi 
kryteriami udzielania zamówień z drugiej strony, z jednoczesnym zapewnieniem większego 
udziału MŚP i upowszechnieniem e-zamówień. 

Celem powinno być pełne wykorzystanie potencjału zamówień publicznych na jednolitym 
rynku, aby wesprzeć zrównoważony rozwój, zatrudnienie i włączenie społeczne. Biorąc pod 
uwagę, że rynki zamówień publicznych stanowią ważną część gospodarki (szacowany udział
w PKB wynosi 19%), pomyślny przegląd i udane egzekwowanie przepisów dotyczących 
udzielania zamówień pomogłoby w dużym stopniu ponownie uruchomić inwestycje
w gospodarkę realną i przezwyciężyć kryzys europejskiej gospodarki.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji i uważa, że zawierają one 
szereg interesujących nowych zasad i koncepcji. Należy je jednak dopracować, aby osiągnąć 
jak najlepszy wynik. 

W niniejszym dokumencie sprawozdawca chciałby przedstawić wstępne uwagi na temat tych 
propozycji z myślą o rozpoczęciu debaty z posłami. W tym celu sprawozdawca zamierza 
uporządkować swoją pracę tematycznie na podstawie przedstawionych poniżej grup 
przepisów, przy czym największe znaczenie mają grupy 1, 2, 5 i 4 (zob. również listę grup
w załączniku).

Kwestie do omówienia

W poniższych częściach w przypadku każdej grupy przepisów przedstawiono główne kwestie 
do omówienia lub zagadnienia, które sprawozdawca chciałby zaproponować lub 
przeanalizować bardziej szczegółowo. 

Grupa 1: Większy wybór procedur

Celem propozycji jest zwiększenie elastyczności procesu udzielania zamówień poprzez 
zwiększenie możliwości wyboru procedur przez instytucje zamawiające. W szczególności 
ułatwiają one stosowanie „procedury konkurencyjnej z negocjacjami” (wcześniej „procedury 
negocjacyjnej z publikacją wstępnego ogłoszenia”). Podstawy stosowania rozszerzono
i zrównano z podstawami stosowania dialogu konkurencyjnego. „Procedurze konkurencyjnej
z negocjacjami” nie nadano jednak statusu procedury standardowej. Ponadto utworzono nową 
procedurę „partnerstwa innowacyjnego”, czyli wieloetapowego konkursu na sporządzanie 
specyfikacji technicznej, a następnie udzielania zamówień na innowacyjne towary lub usługi. 
Inne narzędzia służące do udzielania zamówień zostały wzmocnione dzięki wykorzystaniu 
elektronicznych środków łączności i technik zagregowanego udzielania zamówień (zob. 
grupy 4 i 6). 
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 Opracowanie zabezpieczeń towarzyszących rozszerzeniu procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, aby chronić przejrzystość, zapewnić skuteczność
i równe szanse dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

 Wyeliminowanie kryterium wyłącznie najniższej ceny/określenie kryteriów 
udzielenia zamówienia na podstawie „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”
w przypadku wszystkich procedur: rozszerzenie tego ostatniego kryterium na 
wszystkie procedury (nie tylko na partnerstwa innowacyjne i dialog konkurencyjny, 
jak się obecnie proponuje). Zważywszy, że cena jest również brana pod uwagę przy 
ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, umożliwiłoby to instytucjom zamawiającym 
dokonanie najodpowiedniejszego wyboru pod kątem ich konkretnych potrzeb, w tym 
na uwzględnienie strategicznych aspektów społecznych (zob. grupa 2).

Grupa 2: Strategiczne wykorzystywanie zamówień publicznych

We wniosku sprecyzowano i rozszerzono zakres stosowania kryteriów udzielania zamówień 
związanych ze zrównoważonym rozwojem i aspektami społecznymi, pod warunkiem 
zachowania związku z merytorycznym zakresem zamówienia. Konkretnie wprowadzono 
koncepcje rachunku kosztów cyklu życia i czynników zewnętrznych związanych z procesem 
produkcji. Kryteria związane z procesem produkcji mogą być zatem obecnie uznawane
w procesie udzielania zamówienia i mogą być ważone względem innych czynników. Ponadto 
uznawane mogą być czynniki zewnętrzne w dziedzinie transportu (np. ślad węglowy), jeżeli 
spełnione są określone warunki ich oceny (przede wszystkim uznana metodyka pozwalająca 
na obiektywne, weryfikowalne i finansowe porównanie).

 Opracowanie bardziej przekrojowej koncepcji cyklu życia w przypadku definicji 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”, obejmującej kryteria zrównoważonego 
rozwoju zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym. Koszty cyklu 
życia należy oceniać w kategoriach zrównoważonego rozwoju w odniesieniu zarówno 
do celów z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu, jak i do celów społecznych. 
Takie cele społeczne powinny polegać na poszanowaniu i wzmocnieniu praw 
społecznych i warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przestrzeganiu przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego określonych
w przepisach europejskich i krajowych oraz w układach zbiorowych. W ramach 
koncepcji kosztów cyklu życia przedstawionej przez Komisję należy opracować nową 
definicję. 

 Podstawy wykluczenia związane z nieprzestrzeganiem prawa społecznego, prawa 
pracy lub prawa ochrony środowiska powinny stać się obowiązkowe. Należy 
uzupełnić załącznik XI, mianowicie poprzez dodanie konkretnego odniesienia do 
konwencji MOP nr 94. Elementy te zostaną uznane za istotną część procesu oceny.

 Powyższe koncepcje należy opracować w odniesieniu do warunków realizacji 
zamówień. Oprócz rażąco tanich ofert, warunki realizacji powinny być powiązane
z oceną rażąco rozbudowanego łańcucha podwykonawców. Należy uniemożliwić 
„podwykonawstwo kaskadowe”, które może być niekorzystne dla celów społecznych
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i środowiskowych oraz dla jakości i skuteczności realizacji zamówień na towary, 
usługi lub roboty budowlane.

 Rozszerzenie warunków zrównoważonego rozwoju pod względem 
środowiskowym i społecznym na podwykonawców: W celu zagwarantowania 
przestrzegania przepisów w obrębie łańcucha podwykonawców, w przypadkach ich 
naruszenia przez podwykonawców główny wykonawca powinien ponosić 
odpowiedzialność zgodnie z zasadą odpowiedzialności solidarnej.

 Dopracowanie etykiet i certyfikacji w odniesieniu do koncepcji społecznych
w celu włączenia ich do specyfikacji technicznej, podobnie jak ma to miejsce
w przypadku kryteriów i etykiet środowiskowych, aby umożliwić ocenę wykonania. 
Definicję i certyfikację etykiet można by opracować w ścisłej współpracy między 
Komisją a właściwymi organami krajowymi państw członkowskich.

 Specjalny system dotyczący usług społecznych: Na podstawie zaproponowanego 
specjalnego systemu dotyczącego usług społecznych należy dodatkowo wzmocnić
i rozszerzyć zasady udzielania takich zamówień poprzez dodanie odniesienia do 
przystępności cenowej i użytkowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
Należy dokładnie ocenić spis kategorii objętych tym specjalnym systemem.

Grupa 3: Ograniczenie wymogów dotyczących dokumentacji

Celem wniosku jest ograniczenie wymogów, które instytucje zamawiające stosują wobec 
podmiotów gospodarczych, aby wykazać ich kwalifikowalność do udziału w danej
procedurze udzielania zamówień. Polega to na sprecyzowaniu i zachęceniu do stosowania 
oświadczeń i zaświadczeń elektronicznych. Ponadto wprowadzona zostaje koncepcja 
europejskiego paszportu zamówień. 

 Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję, która znacznie uprości dostęp 
do rynków zamówień publicznych wszystkim podmiotom gospodarczym, a 
w szczególności MŚP.

 Dopracowanie definicji europejskiego paszportu zamówień. Należy rozbudować 
kryteria określone w załączniku XVIII oraz uwzględnić w nich poszanowanie kryteriów 
społecznych, środowiskowych i prawnych określonych w sekcji dotyczącej wykluczenia
i udzielenia zamówienia. Powinien istnieć jasny obowiązek przestrzegania odpowiednich 
przepisów europejskich i krajowych, a także układów zbiorowych, którego spełnienie 
warunkowałoby uzyskanie i zachowanie europejskiego paszportu. System paszportowy 
należy opracować tak, aby stworzyć zachęty dla podmiotów gospodarczych, które 
przestrzegają przepisów, oraz aby uniknąć zakłócenia konkurencji na rynkach zamówień 
publicznych.

Grupa 4: E-zamówienia

Propozycje dotyczą konsolidacji i rozszerzenia zakresu obowiązujących przepisów o e-
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zamówieniach. W szczególności określają one, że dwa lata po wejściu w życie nowej 
dyrektywy wszystkie transakcje związane z zamówieniem powinny być dokonywane 
elektronicznie. Narzędzia wykorzystujące elektroniczne środki łączności zostały wzmocnione
i usprawnione (np. elektroniczne aukcje odwrotne; dynamiczne systemy zakupów i katalogi 
elektroniczne). Sprecyzowano również przepisy dotyczące podpisów elektronicznych. 

 Należy sprecyzować aspekty związane z ochroną danych. 

 Należy przeprowadzić analizę kosztów inwestycji/dostosowania, które poniosą 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w celu dostosowania się do nowych procedur 
elektronicznych.

 Należy rozważyć skrócony termin elektronicznego składania ofert oraz jego wpływ na 
udział MŚP.

Grupa 5: Dostęp MŚP

Dyrektywa ma na celu wsparcie udziału MŚP, ponieważ wymaga podziału na części poprzez 
nałożenie obowiązku zastosowania odnośnego przepisu lub wyjaśnienia przyczyn jego 
niezastosowania, oraz określa obowiązki dotyczące limitu obrotów i umożliwia dokonywanie 
płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców. 

 Należy precyzyjniej określić zaproponowane zasady podziału na części, aby uniknąć 
nakładania obciążeń administracyjnych na instytucje zamawiające. 

 Należy zdefiniować koncepcje w odniesieniu do innych sposobów gwarantowania 
skutecznego udziału MŚP, takich jak udział grup MŚP jako pojedynczego podmiotu 
gospodarczego lub tworzenie konsorcjów. 

 Należy przeanalizować przepisy dotyczące e-zamówień i europejskiego paszportu 
zamówień w kontekście specyfiki MŚP. 

 Sprawozdawca popiera płatności bezpośrednie na rzecz podwykonawców jako sposób na 
zwiększenie przejrzystości i zapobieżenie niegospodarności na przestrzeni łańcucha 
podwykonawców. 

 Należy dodatkowo przeanalizować zdolność finansową i ekonomiczną, której od MŚP 
wymagają instytucje zamawiające, oraz określić limit obrotów.

Grupa 6: Agregacja zapotrzebowania

Wniosek nadaje formalny charakter kilku instrumentom służącym do agregowania 
zapotrzebowania na zamówienia, co odzwierciedla coraz silniejszą tendencję w praktyce 
udzielania zamówień publicznych. Oprócz sprecyzowania stosowania umów ramowych
i dynamicznych systemów zakupów (zob. grupa 4), podwyższono status centralnych 
jednostek kupujących i dopuszczono wspólne transgraniczne udzielanie zamówień. Wszystkie 



PE483.690v01-00 6/13 DT\893634PL.doc

PL

instrumenty są dobrowolne; ich stosowanie może zostać dodatkowo określone przez 
ustawodawcę krajowego. 

 Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przepisów dotyczących 
wspólnego udzielania zamówień i ogólnie apeluje o opracowanie metod 
umożliwiających należytą agregację zapotrzebowania.

Grupa 7: Inne wymogi proceduralne (publikacje, oferty wariantowe, konkursy)

We wniosku przewidziano obowiązkową publikację ogłoszeń o zamówieniu i dokumentów 
przetargowych w Internecie. Oznacza to, że niektóre terminy proceduralne (np. dotyczące 
publikacji ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE i składania ofert lub 
wniosków o udział) ulegną skróceniu, zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie obecnie
w przypadku wyboru publikacji internetowych.

 Należy zbadać terminy składania ofert, aby uniknąć tworzenia przeszkód dla udziału 
MŚP. 

Grupa 8: Solidne procedury

Wniosek ma na celu poprawę zarządzania procedurami poprzez wzmocnienie istniejących 
zabezpieczeń przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi. W szczególności określono
w nim unijną definicję i unijne przepisy dotyczące konfliktu interesów, postępowania 
niezgodnego z prawem i wstępnych konsultacji rynkowych. Ogólnie wniosek ma na celu 
przyjęcie proporcjonalnego podejścia (np. brak automatycznego wykluczenia). Państwa 
członkowskie mają w tym przypadku pewną swobodę na szczeblu krajowym. Ponadto 
sprecyzowano przepisy dotyczące realizacji zamówień (modyfikacji umów w okresie ich 
obowiązywania, rozwiązywania umów). 

 Sprawozdawca zwraca szczególną uwagę na solidne procedury, ponieważ uproszczeniu
i uelastycznieniu udzielania zamówień publicznych powinno towarzyszyć należyte 
zarządzanie. 

 Należy dodatkowo przeanalizować zaproponowaną definicję konfliktu interesów.

 Należy ustalić/sprecyzować powiązanie między postępowaniem niezgodnym z prawem, 
konfliktem interesów i podstawami do wykluczenia.

Grupa 9: Ład administracyjno-regulacyjny

W celu ustanowienia bardziej systematycznej kontroli przestrzegania przepisów UE przez 
instytucje zamawiające we wniosku przewidziano obowiązek ustanowienia/wyznaczenia 
przez państwa członkowskie krajowego organu nadzoru posiadającego określone minimalne 
prawa i zadania. Byłby on wzorowany na krajowych organach ochrony konkurencji,
a koncepcja ta powinna skutkować powstaniem sieci organów nadzoru, które pełniłyby 
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również funkcję punktów kontaktowych zajmujących się monitorowaniem i podawaniem 
informacji o stosowaniu przepisów dotyczących udzielania zamówień na szczeblu krajowym. 

 Sprawozdawca uważa, że kwestie egzekwowania i nadzoru są kluczowymi 
czynnikami warunkującymi właściwe wdrożenie zmienionych dyrektyw. 

 Należy rozbudować i doprecyzować koncepcję nadzoru publicznego, definicję 
właściwego organu, który należy wyznaczyć lub utworzyć, oraz zadania, które zostaną 
przydzielone tym organom. Nadrzędną zasadą nadzoru powinno być dokładne 
wdrażanie i przestrzeganie procedur unijnych i krajowych, w szczególności (nowych) 
kryteriów strategicznych.

Grupa 10: Definicje i zakres

Wniosek ma na celu doprecyzowanie głównych definicji i zakresu stosowania dyrektywy
w świetle ostatniego orzecznictwa ETS. W szczególności zdefiniowano w nim sytuacje 
współpracy między organami publicznymi („współpraca publiczno-publiczna”) oraz warunki 
ich wykluczenia z zakresu przepisów UE dotyczących udzielania zamówień. Zrezygnowano
z obecnego rozróżnienia między tzw. usługami „A” i „B”. W przyszłości jedynie usługi 
społeczne będą korzystać ze specjalnego systemu (wyższe kwoty progowe oraz kwota 
progowa de minimis, poniżej której zakłada się brak charakteru transgranicznego, tj. nie mają 
zastosowania zasady traktatowe). W świetle obowiązujących zobowiązań międzynarodowych 
wynikających z Porozumienia w sprawie zamówień rządowych Komisja proponuje 
zachowanie i rozszerzenie obowiązywania kwot progowych określonych dla obecnych usług 
typu „A” na wszystkie usługi. Zaproponowano klauzulę przeglądową umożliwiającą 
weryfikację adekwatności tych kwot progowych do 2017 r. 

 Przegląd definicji współpracy publiczno-publicznej wraz z dokładną oceną 
ograniczonego udziału podmiotów prywatnych. 

 Należy rozważyć udział podmiotów prywatnych w odniesieniu do podmiotów 
nienastawionych na zysk i realizujących wyraźne cele interesu publicznego, co miałoby 
na celu zapewnienie dalszej możliwości stosowania obecnych pomyślnych praktyk 
współpracy publiczno-publicznej.

 Przepisy dotyczące współpracy publiczno-publicznej powinny mieć na celu osiągnięcie 
całościowej pewności prawnej, aby uniknąć zbyt częstego występowania do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 Doprecyzowanie niektórych koncepcji i definicji, zwłaszcza dotyczących rachunku 
kosztów cyklu życia.

 Sprawozdawca popiera istniejące kwoty progowe. 

 Należy właściwie rozważyć Porozumienie w sprawie zamówień rządowych: kwestia 
wzajemności między UE a państwami trzecimi powinna znaleźć się w dyrektywach 
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dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w celu zagwarantowania 
sprawiedliwego traktowania oraz przestrzegania norm i kryteriów europejskich. 
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Spis tematycznych grup przepisów – zamówienia publiczne –

(W celu ułatwienia dyskusji grupy uznane przez sprawozdawcę za najważniejsze oznaczono 
wytłuszczonym drukiem)

Grupa 1 „Wybór procedury”

Grupa 2 „Strategiczne wykorzystanie”

Grupa 3 „Ograniczenie wymogów dotyczących dokumentacji”

Grupa 4: „E-zamówienia”

Grupa 5 „Dostęp MŚP”

Grupa 6 „Agregacja zapotrzebowania”

Grupa 7 „Inne wymogi proceduralne (publikacje, oferty wariantowe, konkursy)”

Grupa 8 „Solidne procedury”

Grupa 9 „Ład administracyjno-regulacyjny”

Grupa 10 „Zakres stosowania/podstawowe przepisy”

Uwaga: Grupy określono na wzór grup, z których korzysta grupa robocza Rady.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 



12

Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


