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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0428/2009, którą złożyli Bogdan Ghibea i Andrei Colta (Rumunia)
w imieniu SC SKY Group S.R.L., w sprawie problemów dotyczących 
przestrzegania rumuńskich aktów prawnych regulujących przyznawanie umów na
zamówienia publiczne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłaszają zastrzeżenia co do arbitralnego stosowania rozporządzenia rządu 
Rumunii (OUG) 34/2006 zmienionego i uzupełnionego rozporządzeniem 19/2009, które 
reguluje przyznawanie umów na zamówienia publiczne. Zdaniem składających petycję 
główne problemy wiążą się z wykładnią przepisów prawnych, która powoduje wykluczenie 
produktów będących odpowiednikami, oraz z faktem, że sposób opracowywania dokumentów 
przyznawania umów daje organom będącym stroną umowy możliwość nadużyć w zakresie 
korzystania z ich statusu prawnego w stosunku do podmiotu gospodarczego. Składający 
petycję informują również o problemach wynikających z braku przejrzystości metodologii 
stosowania rozporządzenia 34/2006 zmienionego rozporządzeniem 19/2009. Szacują, że brak 
jasności w sformułowaniu właściwych rozporządzeń stanowi naruszenie zasady przejrzystości 
procedur w zakresie zamówień publicznych oraz wolnej konkurencji w Rumunii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.
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Składający petycję występują w imieniu rumuńskiej spółki, której przedmiotem działalności 
jest „przywóz i dystrybucja materiałów eksploatacyjnych do drukarek – wkładów do drukarek 
atramentowych i laserowych”. W petycji poruszono sześć kwestii, z których:

(a) Cztery dotyczą domniemanych nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych
w Rumunii na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Przedmiotem zarzutów nie 
jest konkretne zamówienie, ale praktyki stosowane przez niektóre instytucje zamawiające.

W tym kontekście należy zauważyć, że odnośnie do zamówień publicznych na dostawy
dyrektywa 2004/18/WE1 ma zastosowanie wyłącznie do zamówień, których szacunkowa 
wartość jest wyższa od progów przewidzianych w art. 7 dyrektywy (zwanych dalej 
„obowiązującymi progami”), tj. 133 000 euro (w przypadku zamówień udzielanych przez 
organy centralne) i 206 000 euro (w przypadku zamówień udzielanych przez pozostałe 
instytucje zamawiające). Zamówienia, których wartość jest niższa od obowiązujących 
progów, podlegają jedynie podstawowym zasadom określonym w traktatach (przejrzystość, 
niedyskryminacja, proporcjonalność itd.), o ile wykazano, że zamówienia te przedstawiają 
faktyczną wartość transgraniczną dla rynku wewnętrznego.

Informacje dostarczone przez składających petycję nie pozwalają stwierdzić, czy wartość 
zamówień publicznych, o których mowa w petycji, jest wyższa od obowiązujących progów 
określonych w dyrektywie 2004/18. Niemniej Komisja postanowiła wyrazić swoje uwagi
w przedmiotowej sprawie (poniżej), na wypadek gdyby zamówienia te wchodziły w zakres 
stosowania dyrektywy 2004/18/WE.

(b) Dwie dotyczą domniemanego naruszenia prawa wspólnotowego przez przepisy 
szczególne rumuńskiego prawa zamówień publicznych.

Składający petycję zwracają się do Parlamentu o zbadanie ww. nieprawidłowości i wskazanie 
odpowiednich środków pozwalających zapobiec ich skutkom.

W poniższej analizie Komisji omówiono wszystkie sześć kwestii poruszonych przez 
składających petycję, wyszczególniając za każdym razem przedstawione przez nich fakty
i zarzuty, jak również proponowaną odpowiedź Komisji.

Odnośnie do pierwszej kwestii poruszonej w petycji składający petycję wskazują, że
w ramach zamówień publicznych na materiały eksploatacyjne do drukarek instytucje 
zamawiające wymagają od oferentów, którzy oferują materiały eksploatacyjne marki innej niż 
marka drukarek używanych przez instytucję zamawiającą (zwanych dalej „drukarkami”), 
przedstawienia wydanego przez producenta drukarek dokumentu zaświadczającego, że 
materiały eksploatacyjne oferowane przez oferenta są z technicznego punktu widzenia 
kompatybilne z drukarkami używanymi przez instytucję zamawiającą (zwanego dalej 
„zaświadczeniem o kompatybilności”).

Zdaniem składających petycję ww. praktyki stosowane przez instytucje zamawiające znacznie 
ograniczają działalność podmiotów gospodarczych oferujących alternatywne materiały 
eksploatacyjne (równoważne z tymi oferowanymi przez producenta drukarek), zważywszy na 

                                               
1 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
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trudność uzyskania zaświadczenia o kompatybilności od producenta drukarek, który należy 
tak naprawdę do konkurencji. Składający petycję uważają w związku z tym, że tego rodzaju 
praktyki stosowane przez instytucje zamawiające stanowiłyby naruszenie przepisów art. 38 
rumuńskiego rozporządzenia 34/20061 (transponującego przepisy art. 23 ust. 8 dyrektywy
2004/182).

Komisja zauważa, że – jak wynika z punktu 29 preambuły do dyrektywy 2004/18 – należy 
umożliwić oferentom przedstawienie dowodów w dowolnej formie w celu wykazania 
równoważności produktów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, przy czym oczywiste 
jest, że obowiązkiem instytucji zamawiającej jest sprawdzenie, czy przedstawione dowody są 
wystarczające.

W przedmiotowej sprawie  składający petycję nie wskazują, czy zaświadczenie
o kompatybilności wydane przez producenta drukarek było jedynym dowodem 
równoważności zgodnie ze specyfikacjami technicznymi uznanym przez instytucje 
zamawiające, czy też uznawały one również inne dowody (np. zaświadczenie wydane przez 
niezależnego eksperta itp.). Ponadto składający petycję nie wskazują także, jakiego rodzaju
dowody równoważności technicznej, które zamierzali przedstawić, zostały bezpodstawnie 
odrzucone przez instytucje zamawiające.

Odnośnie do drugiej kwestii poruszonej w petycji składający petycję zauważają, że w ramach 
innych zamówień publicznych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, instytucje 
zamawiające wymagają wyłącznie materiałów eksploatacyjnych do drukarek tej samej marki 
co marka drukarek używanych przez instytucję zamawiającą, z wyłączeniem wszelkich 
równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tj. z technicznego punktu widzenia 
kompatybilnych z drukarkami używanymi przez instytucję zamawiającą). Zgodnie
z informacjami dostarczonymi przez składających petycję instytucje zamawiające uzasadniają 
to wyłączenie ograniczeniami (zwanymi dalej „klauzulą o wyłączeniu gwarancji”)
nałożonymi na nie przez producenta drukarek tytułem gwarancji posprzedażnej, która nie 
przysługuje, jeżeli instytucja zamawiająca używa materiałów eksploatacyjnych marki innej 
niż marka drukarek. Zdaniem składających petycję praktyki takie również mogą stanowić 
naruszenie przepisów art. 38 rumuńskiego rozporządzenia 34/2006 (transponującego przepisy
art. 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18).

Komisja zauważa, że na mocy art. 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18, tytułem odstępstwa, 
instytucje zamawiające mogą w specyfikacjach technicznych zawrzeć odniesienie do znaku 
handlowego lub pochodzenia itp., jeżeli uzasadnia to przedmiot zamówienia. Klauzula
o wyłączeniu gwarancji (która warunkuje sprawną obsługę posprzedażną) może w ramach 

                                               
1 Rozporządzenie rządu Rumunii nr 34 z dnia 19 kwietnia 2006 r. (w brzmieniu zmienionym i uzupełnionym) 
w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych oraz udzielania koncesji na roboty i usługi.
2 W art. 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18 przewiduje się, co następuje: „Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot 
zamówienia, specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki ani źródła, ani też do 
żadnego szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby 
prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. Odniesienie 
takie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny i zrozumiały opis 
przedmiotu zamówienia, zgodny z ust. 3 i 4, nie jest możliwy; odniesieniu takiemu towarzyszą słowa «lub 
równoważny»”.
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zamówienia stanowić a priori takie uzasadnienie.

Odnośnie do trzeciej kwestii poruszonej w petycji składający petycję zauważają, że w ramach 
niektórych zamówień publicznych instytucje zamawiające wymagają w specyfikacjach 
technicznych, aby produkty oznaczone były kodem produktu w postaci nadruku,
z wyłączeniem wszelkich innych rodzajów znakowania (takich jak etykieta samoprzylepna 
czy stempel). Zdaniem składających petycję wymóg ten nie znajduje uzasadnienia ani
w świetle przepisów rumuńskiego prawa konsumenckiego, ani w jakichkolwiek innych 
przepisach prawa. Z tych powodów składający petycję wysuwają zarzut naruszenia art. 35 
rozporządzenia 34/2006 (transponującego do prawa rumuńskiego przepisy art. 23 dyrektywy
2004/18).

Komisja zauważa, że w art. 23 ust. 2 dyrektywy 2004/18 przewiduje się, iż specyfikacja 
techniczna (zawierająca wymogi w zakresie znakowania1) „powinna umożliwiać oferentom 
jednakowy dostęp i nie może powodować tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu 
zamówień publicznych na konkurencję”.

Odniesienie w specyfikacji technicznej zamówienia do określonego rodzaju znakowania,
z wyłączeniem wszelkich innych rodzajów, może stać w sprzeczności z przepisami art. 23
ust. 2 wyłącznie w zakresie, w jakim wykluczenie pozostałych rodzajów znakowania 
pozbawione jest jakiegokolwiek uzasadnienia. Informacje dostarczone przez składających
petycję nie wystarczają, aby stwierdzić, że przywołane przez nich wykluczenie pozostałych 
rodzajów znakowania stanowi nieuzasadnioną przeszkodę w rozumieniu art. 23 ust. 2,
o którym mowa powyżej.

Odnośnie do czwartej kwestii poruszonej w petycji składający petycję zgłaszają zastrzeżenia 
do praktyk stosowanych przez niektóre rumuńskie instytucje zamawiające, które 
przeprowadzają procedury udzielania zamówień publicznych, których przedmiot jest zbyt 
obszerny (np. obejmuje w tej samej części zamówienia artykuły higieniczne i meble biurowe), 
co zdaniem składających petycję szkodziłoby interesom małych i średnich przedsiębiorstw, 
których przedmiot działalności jest bardzo wąski, w związku z czym nie mogłyby one 
zaoferować dostaw równie szerokiej gamy produktów.

Zdaniem Komisji praktyki te nie mogą naruszać europejskiego prawa zamówień publicznych, 
które nie nakłada na instytucję zamawiającą ograniczeń co do zróżnicowania przedmiotu 
zamówienia. Ponadto trudności wspomnianej przez składających petycję z łatwością można 
uniknąć, zważywszy, że dyrektywa 2004/18 pozwala każdemu kandydatowi: (a) łączyć się
w grupy z innymi podmiotami gospodarczymi w celu złożenia wspólnej oferty (grupy mające 
osobowość prawną bądź bez takiej osobowości) (art. 4 ust. 2 i art. 48 ust. 4 dyrektywy
2004/18) czy też (b) polegać na możliwościach innego podmiotu gospodarczego, pod 
warunkiem że podmiot ten zobowiązuje się do oddania swoich zasobów do dyspozycji 
kandydata dla celów realizacji zamówienia (art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18).

Odnośnie do piątej kwestii poruszonej w petycji składający petycję krytycznie odnoszą się do 
przepisów rozporządzenia 34/2006, na podstawie których nie wymaga się publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w przypadku bezpośredniego udzielenia zamówienia o wartości 

                                               
1 Jak wynika z przepisów zawartych w załączniku VI do dyrektywy 2004/18.
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niższej od określonego w prawie rumuńskim progu dla bezpośredniego udzielania zamówień. 
Ponadto składający petycję wyrażają niepokój w związku z niedawnym podwyższeniem tego 
progu w Rumunii z 5000 euro do 15 000 euro, w następstwie nowelizacji art. 19 
rozporządzenia 34/2006 w drodze rozporządzenia 19/20091.

W tej kwestii Komisja wskazuje przede wszystkim, że europejskie prawo zamówień 
publicznych nie zakazuje instytucjom zamawiającym bezpośredniego udzielania zamówień 
publicznych o bardzo niewielkiej wartości (takiej jak wartość zachowana w nowym art. 19 
rozporządzenia 34/2006), w przypadku których można uznać, że nie są one istotne dla rynku 
wewnętrznego. Ponadto w europejskim prawie zamówień publicznych nie wymaga się 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w przypadku bezpośredniego udzielenia zamówienia, 
ponieważ bezpośrednie udzielenie zamówienia z definicji nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania przetargowego.

Odnośnie do szóstej i ostatniej kwestii poruszonej w petycji składający petycję krytycznie 
odnoszą się do niedawnego wprowadzenia w Rumunii (na mocy art. 28717 rozporządzenia
34/2006, wprowadzonego w następstwie przyjęcia rozporządzenia nowelizującego 19/2009
z dnia 12 marca 2009 r.) opłaty skarbowej w wysokości 2% wartości zamówienia (bez 
jakiegokolwiek górnego progu), przy czym uiszczenie opłaty stanowi warunek 
dopuszczalności wszelkich sporów sądowych o charakterze majątkowym w zakresie 
zamówień publicznych.

W związku z tym Komisja zauważa, że art. 28717 rozporządzenia 34/2006, do którego 
odnoszą się składający petycję, został niedawno w sposób istotny znowelizowany w drodze 
rozporządzenia 72/20092 z dnia 17 czerwca 2009 r. W celu ułatwienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości znacznie obniżono wysokość opłaty skarbowej, a mianowicie w art. 28717

w nowym brzmieniu przewiduje się opłatę skarbową o charakterze stopniowym
i proporcjonalnym, której maksymalna wysokość nie może w jakimkolwiek przypadku 
przekraczać 2200 lei (tj. około 500 euro)3.

Informacje dostarczone przez składających petycję nie pozwalają stwierdzić naruszenia 
europejskiego prawa zamówień publicznych. W związku z tym Komisja uważa, że w oparciu
o informacje, którymi obecnie dysponuje, jej interwencja u władz krajowych nie znajduje 
uzasadnienia.

                                               
1 Rozporządzenie rządu Rumunii nr 19 z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie niektórych środków dotyczących 

zamówień publicznych.
2 Rozporządzenie rządu Rumunii nr 72 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające i uzupełniające rozporządzenie 

34/2006.
3 Treść nowego art. 28717 dostępna jest pod adresem:
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG
%2034/OUG%20nr.34-2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf.


