INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Gospodarki informuje
beneficjentów SPO WKP, potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów PO IG o ustaleniach misji
audytowej służb Komisji Europejskiej w zakresie prawidłowości stosowania procedur zamówień
publicznych w SPO-WKP.
Zidentyfikowane przez KE uchybienia w stosowaniu procedur zamówień publicznych powinny zostać:
- umieszczone na stronach internetowych Instytucji Pośredniczących II stopnia,
- wzięte pod uwagę przy kontrolach beneficjentów,
- sygnalizowane w ramach szkoleń dla beneficjentów.

Poniżej wyciąg z zaleceń:

DODATKOWE UWAGI AGENCJI

Ad. Zastosowanie trybu innego niż podstawowy w oparciu o przesłankę „pilnej potrzeby udzielenia
zamówienia”
Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia czy zamówienia z wolnej ręki w
oparciu o przesłankę „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” powinny być interpretowane bardzo
wąsko. Naruszenie w tym zakresie może skutkować wymierzeniem korekty finansowej.

Ad. Brak w ogłoszeniach informacji dla zagranicznych oferentów
Prawo polskie jest już w pełni dostosowane do wymogów prawa wspólnotowego.

Ad. Wymóg dysponowania potrzebnymi urządzeniami już na etapie składania ofert
Zapis art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp należy stosować zgodnie z zasadami określonymi nie tylko w
dyrektywach zamówieniowych, ale także zgodnie z ogólnymi zasadami traktatowymi, tj. zasadą
proporcjonalności i równego traktowania oferentów. Zobowiązanie oferentów (wykonawców) do
posiadania określonego sprzętu już na etapie składania ofert narusza wskazane zasady Traktatu WE i
naruszenie w tym zakresie może skutkować zastosowaniem wobec zamawiającego korekty
finansowej.

Ad. Ograniczenia dotyczące podwykonawstwa
Prawo unijne (dyrektywy) przewidują możliwość podwykonawstwa, zaś zgodnie z orzecznictwem ETS
wykonwaca nie może zostać wyeliminowany z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jedynie z powodu realizacji zamówienia poprzez podwykonawstwo. Dlatego też, niedopuszczalne są
ograniczenia równoznaczne z automatycznym odrzuceniem oferty, w których podywkonawstwo
stanowi część większą, niż ta określona w dokumentacji przetargowej. Sprawy ograniczenia
podwykonastwa będą badane indywidualnie, a korekty finansowe będą stosowane w przypadkach
ograniczeń niewspółmiernych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub użytych w sposób
dyskryminujący.

Ad. Ograniczenia nakładane na konsorcja
Biorąc pod uwagę istotę udziału w postępowaniu o udzielenie zamównienia publicznego przez
konsorcjum, to – zgodnie z opinią Komisji jak i Urzędu Zamównień Publicznych – ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum powinna dotyczyć wszystkich członków
konsorcjum łącznie.

Ad. Zmiany informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu bez publikacji zmian w Dzienniku
Urzędowym UE
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 24 października
2008r. normuje wprost ww. zalecenia.

