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Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
– analiza porównawcza procedur
w wybranych pañstwach cz³onkowskich
Jednym z istotnych problemów wspólnego rynku zamówieñ publicznych Unii Europejskiej jest
tzw. transgranicznoœæ zamówieñ. Sk³ania to Parlament Europejski do tworzenia nowych dyrektyw z zakresu zamówieñ publicznych, które usprawniaj¹ postêpowania, s³u¿¹ zrównowa¿onemu rozwojowi oraz innowacyjnoœci, jak równie¿ zwiêkszaj¹ zaanga¿owanie ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. W artykule przedstawiono najwa¿niejsze aspekty europejskiej dyskusji o efektywnym wydatkowaniu œrodków publicznych oraz omówiono postêpowania stosowane w ramach zamówieñ w wybranych pañstwach Unii Europejskiej. Analiza Ÿróde³ prawa, wielkoœci
i struktury rynku, jak równie¿ poszczególnych procedur wskazuje na koniecznoœæ modernizacji
systemu zamówieñ publicznych oraz wprowadzenia dyrektyw ujednolicaj¹cych prawa zamówieñ publicznych na terenie Unii Europejskiej, czyli tworzenia skutecznego, wspólnego rynku
z gwarancj¹ równego traktowania. W artykule zastosowano metodê dokumentacyjn¹ z wykorzystaniem literatury krajowej oraz zagranicznej.

Public procurement in the European Union:
A comparative analysis of procedures in selected member states
One of the essential dilemmas of the public procurement in the common market of the European
Union is the problem of the so-called cross-border procurement, which urges the European Parliament to issue new public procurement directives that improve the proceedings, serve sustainable development and innovation, as well as aim to increase the involvement of small and
medium-sized enterprises. The outline of the important aspects of the European discussion
about effective expenditure of public funds presented by the author inspires the objective of this
article, which is to illustrate the procedures used in contracts in selected Member States of the
European Union. An analysis of the sources of law, the size and structure of the market, as well
as individual procedures formulated the following conclusion of the above topic. The needed
modernisation and compulsory implementation of the directives in the direction of the unification of the public procurement law in the European Union is needed to create an effective single
market which guarantees equal treatment. Analysing literature, national and foreign, the intended purpose of the article is reached, using the method of the document.
Keywords: public procurement market, cross-border, European Union, directive, public procurement
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Wprowadzenie
Zamówienia publiczne stanowi¹ obecnie istotny aspekt systemu prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Maj¹ one istotny wp³yw na funkcjonowanie rynku
wewnêtrznego, na obszarze którego znoszenie granic miêdzy pañstwami cz³onkowskimi ma gwarantowaæ fundamentaln¹ swobodê przep³ywu towarów, osób,
us³ug i kapita³u. Zapewniaj¹ one wolnoœæ przemieszczania, œwiadczenia i korzystania z pracy oraz us³ug, przedsiêbiorczoœci i inwestowania na ca³ym obszarze
UE [Cieœliñski, 2009; Czapliñski, 2002]. Jednym z najwa¿niejszych celów prawodawstwa unijnego dotycz¹cego zamówieñ publicznych jest zapewnienie wykonawcom mo¿liwoœci skutecznego konkurowania o zamówienia publiczne
w innych pañstwach cz³onkowskich [KE, 2011].
G³ównym celem niniejszego opracowania jest omówienie systemu zamówieñ
publicznych w Unii Europejskiej z podkreœleniem problematyki ma³o efektywnej
transgranicznoœci. W pierwszym rozdziale zinterpretowano aktualne Ÿród³a prawa
systemu zamówieñ publicznych. Rozdzia³ drugi opisuje unijny rynek zamówieñ,
natomiast w kolejnym autorka przedstawia analizê porównawcz¹ procedur
zamówieñ publicznych Czech, Niemiec, Wêgier i S³owacji. Artyku³ zosta³ przygotowany na podstawie informacji zawartych w oficjalnych dokumentach i publikacjach urzêdowych, bêd¹cych w dyspozycji m.in. Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

1. Interpretacja Ÿróde³ prawa zamówieñ publicznych
w Unii Europejskiej
Katalog Ÿróde³ prawa zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej mo¿emy
analizowaæ na dwa sposoby: z perspektywy supranacjonalnej oraz z perspektywy
krajowej [Nowicki, Nowicki, 2011]. Jeœli weŸmiemy pod uwagê perspektywê
ponadnarodow¹, to jako Ÿród³a prawa zamówieñ publicznych musimy wskazaæ
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz grupê tzw. dyrektyw zamówieniowych1. Jeœli natomiast spojrzymy na prawo zamówieñ publicznych z perspektywy poszczególnych pañstw cz³onkowskich, to do Ÿróde³ prawa zamówieñ publicznych musimy równie¿ zaliczyæ ustawodawstwo krajowe w tym zakresie.
UE zdecydowa³a siê na u¿ycie dyrektyw, których celem jest zharmonizowanie
krajowych procedur przyznawania zamówieñ poprzez wprowadzenie pewnego
minimum wspólnych przepisów proceduralnych, a nie ujednolicenie wszystkich
przepisów prawa krajowego w tym zakresie [Trepte, 2006]. Dyrektywy musz¹
1 Dyrektywa Klasyczna (2004/18/WE), Dyrektywa Sektorowa (2004/17/WE), Dyrektywy Odwo³awcze (2007/66/WE, 89/665/EWG, 92/13/EWG), Dyrektywa Obronna (2009/81/WE). Szerzej w: [UZPb,
2015; Nowicki, Nowicki, 2011; Trepte, 2006].
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obj¹æ swoim zasiêgiem czêsto bardzo odmienne porz¹dki prawne wszystkich
pañstw cz³onkowskich. Nowe dyrektywy w zakresie zamówieñ publicznych2,
opublikowane przez Parlament Europejski 18 marca 2014 r., uchylaj¹ dyrektywê
2004/18/WE oraz dyrektywê 2004/17/WE. Termin wdro¿enia dyrektyw do
porz¹dków prawnych pañstw UE up³ywa 18 kwietnia 2016 r. [UZPb, 2015].
Niestety, praktyka wskazuje, ¿e sposób i zakres wprowadzenia dyrektyw
w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich potrafi znacznie siê ró¿niæ, co
utrudnia transgraniczne procedury przetargowe. Wdro¿enie nowych unijnych
dyrektyw pozwoli jednak uproœciæ procedury udzielania zamówieñ oraz umo¿liwi efektywniejsze korzystanie z kapita³u publicznego. Przyk³adem istotnej zmiany bêdzie odformalizowanie przetargów, na etapie walki o kontrakt wykonawcy
nie bêd¹ bowiem musieli potwierdzaæ spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu, z³o¿¹ jedynie oœwiadczenie – tzw. jednolity europejski dokument zamówienia. Zmian bêdzie jednak o wiele wiêcej, nast¹pi m.in. pe³na elektronizacja
zamówieñ, zwiêkszy siê elastycznoœæ procedur, skróc¹ siê terminy na sk³adanie
ofert czy nacisk na dokonywanie wyborów ofert najkorzystniejszych ekonomicznie, czyli uwzglêdniaj¹cych koñcowy koszt u¿ytkowania produktu [DGP, 2014].
Nowe regulacje wpisuj¹ siê w cele strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju, do których nale¿¹ rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacjach, a tak¿e wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i charakteryzuj¹cej siê wysokim poziomem zatrudnienia. Zamówienia
publiczne postrzega siê w kontekœcie strategii jako jeden z instrumentów rynkowych, które mog¹ przyczyniæ siê do osi¹gniêcia wspomnianych celów, m.in. poprzez poprawê otoczenia biznesu i warunków wprowadzania innowacji
w przedsiêbiorstwach, sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówieñ publicznych, a tak¿e wspieranie otwartoœci rynków i wydajnego wydatkowania œrodków publicznych [Olejarz, 2014].

2. Wielkoœæ i struktura rynku zamówieñ publicznych
w Unii Europejskiej
Analizuj¹c rynek zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej, nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e rynek ten scala nie tylko pañstwa cz³onkowskie. Zgodnie z zawartymi
umowami i porozumieniami obejmuje on równie¿ indywidualne pañstwa (w tym
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówieñ publicznych, uchylaj¹ca dyrektywê 2004/18/WE; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówieñ przez podmioty dzia³aj¹ce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocztowych, uchylaj¹ca dyrektywê
2004/17/WE; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.
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ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w UE) oraz pañstwa nale¿¹ce do miêdzynarodowych organizacji gospodarczych3. Pozostaj¹c jednak w obszarze Unii Europejskiej, wszystkim potencjalnym uczestnikom rynku zamówieñ publicznych
nale¿y uzmys³owiæ fakt obejmowania wspólnym rynkiem oko³o 500 mln konsumentów [Nowicki, Nowicki, 2011]. Aktualnie wartoœæ rynku zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej kszta³tuje siê na poziomie 2100 mld EUR [SIGMA, 2013],
co stanowi 19% PKB UE [KE, 2014]. Taki poziom utrzymuje siê ju¿ od kilku lat, natomiast dominuj¹cy rodzaj zrealizowanych zamówieñ w roku 2014 to dostawy.
Modernizuj¹c system zamówieñ publicznych w UE, nale¿y pamiêtaæ o du¿ej
liczbie podmiotów zamawiaj¹cych oraz o ich zró¿nicowanej wielkoœci i formule
prawnej. Liczbê zamawiaj¹cych w UE szacuje siê na ponad 250 tys., z czego jedynie oko³o 35 tys. publikuje og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym. Dysproporcje
pomiêdzy liczb¹ zamawiaj¹cych i publikuj¹cych og³oszenia zgodnie z wymogami
dyrektyw wynikaj¹ z przyjêtych rozwi¹zañ ustrojowych i organizacyjnych
zwi¹zanych z centralizacj¹ czy te¿ decentralizacj¹ zamówieñ publicznych.
Rozwi¹zania w poszczególnych pañstwach bardzo siê ró¿ni¹, np. w Bu³garii
ponad 50% zamówieñ publicznych udzielaj¹ zamawiaj¹cy centralni (podobnie
jak w Norwegii i na Cyprze), Finlandia z kolei stanowi przyk³ad pañstwa o najdalej id¹cej decentralizacji zamówieñ – ponad 50% zamówieñ realizuj¹ tu jednostki
samorz¹du terytorialnego (podobny wskaŸnik ma Islandia). W Estonii i S³owenii
dominuj¹cymi zamawiaj¹cymi s¹ inne podmioty ni¿ jednostki centralne, samorz¹dowe i u¿ytecznoœci publicznej [Nowicki, Nowicki, 2011]. Od pocz¹tku
2015 r. w bazie TED opublikowano ogó³em 11 2734 og³oszeñ o przetargach. Z tego
8328 (73,88%) przetargów og³osi³y „stare” kraje cz³onkowskie UE, a 2945 (26,12%)
kraje „nowe”. Polscy zamawiaj¹cy opublikowali 1343 (w 2014 r. – 1363) og³oszeñ
o przetargu i konkursie (oko³o 12% przetargów og³oszonych przez wszystkie kraje UE). Zamówienia z Polski stanowi³y oko³o 46% przetargów og³oszonych przez
„nowe” kraje cz³onkowskie [UZPc, 2015].

3. Przyk³ady ram prawnych i procedur przetargowych
3.1. Czechy
Rozwój systemu zamówieñ publicznych w Czechach rozpocz¹³ siê na du¿¹
skalê wraz z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. Obecnie prawo zamó3 Na przyk³ad: Œwiatowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO): umowa GPA
(Government Procurement Agreement), czyli tzw. Porozumienie w sprawie Zakupów Rz¹dowych;
Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Miêdzynarodowego Prawa Handlowego (United Nation Commission on International Trade Law – UNCITRAL); Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).
4 Dane na podstawie og³oszeñ publikowanych w Dzienniku Urzêdowym UE.
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wieñ publicznych w Czechach tworz¹ przede wszystkim dwa akty prawne: ustawa nr 137/20065 o zamówieniach publicznych i ustawa z 14 marca 2006 r. nr 139/ 2006
o zamówieniach koncesyjnych i procedurze koncesyjnej. Materiê zamówieñ publicznych precyzuje te¿ kilka aktów wykonawczych w randze rozporz¹dzenia.
Mimo ograniczonej liczby aktów prawnych reguluj¹cych zamówienia publiczne,
specjaliœci z Czech oceniaj¹ czeski system jako skomplikowany i zbyt kazuistyczny w niektórych kwestiach, co sprawia, ¿e jest on ma³o klarowny dla wykonawców z innych pañstw cz³onkowskich6 [Nowicki, Nowicki, 2011]. Ustawa nr 137/ 2006
w przepisie art. 2 wyró¿nia trzy rodzaje zamawiaj¹cych: publicznych, dotowanych oraz sektorowych. Podstawowe zasady, którymi musz¹ siê kierowaæ zamawiaj¹cy dzia³aj¹cy pod re¿imem ustawy, to: transparentnoœæ, równe traktowanie
i niedyskryminacja. Tryby udzielania zamówieñ s¹ nastêpuj¹ce: procedura otwarta, procedura ograniczona, negocjacje z og³oszeniem, negocjacje bez og³oszenia,
dialog konkurencyjny, uproszczona procedura podprogowa. G³ówne etapy przetargu to: og³oszenie o przetargu, sk³adanie ofert, otwarcie ofert, wycena ofert
i og³oszenie wyników [ARPwP, 2015].
Ustawa bardzo szczegó³owo reguluje, jakie warunki musi spe³niaæ wykonawca, aby uczestniczyæ w procedurze zamówieniowej, wymieniaj¹c takie kryteria
kwalifikacji, jak: ogólne, zawodowe, ekonomiczne i finansowe oraz techniczne
(art. 50 ust. 1). Dokumentami poœwiadczaj¹cymi spe³nianie podstawowych kryteriów kwalifikacji s¹ wyci¹gi z rejestrów karnych, oœwiadczenia odpowiednich
organów podatkowych, oœwiadczenia organów kompetentnych w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych, a tak¿e oœwiadczenia samego wykonawcy. Przepis art. 54
reguluje tzw. kryteria kwalifikacji zawodowej. Przy zamówieniach na dostawy
lub us³ugi zamawiaj¹cy mo¿e równie¿ za¿¹daæ kontroli mo¿liwoœci produkcyjnych oraz, jeœli to konieczne, mo¿liwoœci badawczych i œrodków kontroli jakoœci
wykonawcy, przeprowadzonej przez zamawiaj¹cego lub w jego imieniu, pod warunkiem, ¿e produkty lub us³ugi maj¹ charakter z³o¿ony lub maj¹ szczególne
przeznaczenie. Zgodnie z przepisem art. 78 zamawiaj¹cy wybiera ofertê najkorzystniejsz¹ ekonomicznie lub ofertê z najni¿sz¹ cen¹ [Nowicki, Nowicki, 2011].
Do wa¿niejszych zmian ustawy o przetargach publicznych z roku 2011 nale¿¹: obni¿enie limitu z 2 do 1 oraz z 6 do 3 mln CZK (przy pracach budowlanych)
dla zamówieñ, które obligatoryjnie podlegaj¹ ustawie o zamówieniach publicznych; publikowanie umów oraz cen faktycznie zap³aconych za realizacjê zamówienia; obowi¹zek ujawniania poddostawców, którzy partycypuj¹ w cenie
5 Jednolity tekst ustaw nr 137/2006 i nr 139/2006 o zamówieniach publicznych dostêpny jest na
Portalu Administracji Publicznej Republiki Czeskiej, http://www.portal-vz.cz/en/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/National-Documents [dostêp: 04.03.2015].
6 Takie stanowisko wyrazi³ czeski wiceminister rozwoju regionalnego Jan Sixta w trakcie debaty
panelowej Improving the functioning of EU public procurement law na zorganizowanym przez Komisjê
Europejsk¹ Single Market Forum 3 paŸdziernika 2011 r. w Krakowie.
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zamówienia powy¿ej 10% (przy wiêkszych zamówieniach powy¿ej 5%); wprowadzenie elektronicznego systemu zamówieñ publicznych oraz wsparcie przetargów elektronicznych; wytypowanie przynajmniej piêciu kandydatów przy wiêkszych zamówieniach budowlanych [WPHI, 2011]. 24 lutego 2015 r. prezydent
Republiki Czeskiej podpisa³ tzw. techniczne poprawki do ustawy nr 137/2006 Coll.

3.2. Niemcy
System zamówieñ publicznych w Niemczech jest z³o¿ony, co wynika z federalnego charakteru pañstwa niemieckiego. Zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 pkt 11
niemieckiej Ustawy Zasadniczej prawo zamówieñ publicznych nale¿y do tzw.
ustawodawstwa konkurencyjnego, w ramach którego kompetencje dzielone s¹
miêdzy w³adze federalne a kraje zwi¹zkowe. Sprawy zamówieñ publicznych reguluj¹ wiêc zarówno akty prawne o charakterze federalnym (krajowym), akty
prawne w³aœciwe dla poszczególnych landów oraz przepisy prawa Unii Europejskiej. Mo¿na jednak przyj¹æ ogóln¹ zasadê, i¿ stosowanie odpowiednich przepisów zale¿y od wartoœci przedmiotu zamówienia, a konkretnie od tego, czy
wartoœæ ta przekracza progi unijne [Nowicki, Nowicki, 2011]. Postêpowanie przy
przetargach i ubieganiu siê o zlecenia publiczne reguluj¹ w Niemczech7: ustawa
o przeciwdzia³aniu ograniczeniom w konkurencji (GWB); znormalizowane zasady udzielania zleceñ i zawierania umów w budownictwie (VOB); znormalizowane zasady zlecania œwiadczeñ dostaw i us³ug (VOL); rozporz¹dzenie o udzielaniu
zleceñ publicznych (VgV); znormalizowane zasady zlecania i wykonywania œwiadczeñ przez przedstawicieli wolnych zawodów (VOF); rozporz¹dzenie w sprawie
zamówieñ sektorowych (SektVO) [WPHI, 2012a].
Wykonawcy staraj¹cy siê o uzyskanie zamówienia musz¹ spe³niaæ ró¿ne warunki. Przyk³adowo przepis art. 97 ust. 4 GWB wskazuje, ¿e zamówienie mog¹
uzyskaæ jedynie doœwiadczeni, wydajni, przestrzegaj¹cy prawa i wiarygodni wykonawcy. Przepis nie formu³uje jednak zamkniêtego katalogu warunków, wskazuj¹c, ¿e wykonawcy mog¹ równie¿ byæ zobowi¹zani do spe³niania innych
wymagañ, dotycz¹cych aspektów spo³ecznych, œrodowiskowych czy te¿ innowacyjnych, jeœli bezpoœrednio wi¹¿¹ siê one z przedmiotem zamówienia i zosta³y
wskazane w jego opisie. Zamawiaj¹cy nie maj¹ jednak w tej kwestii zupe³nej dowolnoœci, poniewa¿ mo¿liwoœæ stosowania ww. warunków musi wyp³ywaæ
z przepisów prawa federalnego b¹dŸ prawa poszczególnych landów. Przepisy
GWB wskazuj¹ na cztery tryby udzielania zamówieñ publicznych, tj. przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, tryb negocjacyjny i dialog konkurencyjny
[Bunk, 2007, s. 5]. Kryteria kwalifikacji podmiotowej wykonawców zosta³y opisa7 W Niemczech zamówienia publiczne regulowane s¹ szeregiem aktów prawnych, zob. http://
www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wettbewerbspolitik/oeffentliche-auftraege.html [dostêp: 04.03.
2015].
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ne w poszczególnych rozporz¹dzeniach zamówieniowych (np. VOF – art. 4 i 5).
Zasadniczo s¹ one zharmonizowane z odpowiednimi przepisami dyrektywy
2004/18/WE (art. 45–48).
Podstawow¹ zasad¹ przy udzielaniu zamówienia jest wybór oferty najbardziej korzystnej ekonomicznie. Nie musi byæ to jednak oferta z najni¿sz¹ cen¹.
W Niemczech bardzo czêsto stosowane s¹ wielokryteriowe oceny ofert, odnosz¹ce siê np. zarówno do ceny, jak i jakoœci oraz innych kryteriów, w zale¿noœci
od przedmiotu zamówienia. Warto równie¿ zauwa¿yæ, i¿ w przypadku przetargów o wartoœci poni¿ej progów unijnych stosowanie wielokryteriowych ocen
ofert jest jeszcze bardziej rozpowszechnione [Nowicki, Nowicki, 2011]. Zgodnie
z niemieck¹ tradycj¹ cena nie mo¿e byæ jedynym kryterium udzielenia zamówienia publicznego.
Jako przyk³adowe kryteria udzielenia zamówienia, poza cen¹, podaje siê: termin wykonania, koszty eksploatacji, estetykê i jakoœæ techniczn¹ [NP, 2015]. Porównuj¹c polski i niemiecki system prawny, po pierwsze wskazaæ mo¿na na
z³o¿onoœæ i stopieñ komplikacji przepisów niemieckich. Zamówienia publiczne
w Niemczech to: dwa systemy prawa – jeden dla zamówieñ poni¿ej progów, drugi
dla zamówieñ o wiêkszej wartoœci; trzy osoby reguluj¹ce – dla zamówieñ na roboty budowlane, na us³ugi i dostawy oraz na us³ugi œwiadczone w ramach wykonywanych wolnych zawodów; trzy poziomy regulacji – ustawa, rozporz¹dzenie
i ujednolicone warunki zlecania œwiadczeñ (tzw. system kaskadowy). Z drugiej
jednak strony szczegó³owoœæ przepisów niemieckich ma istotne zalety. Wiele
wa¿nych zagadnieñ, o których polska ustawa o zamówieniach publicznych milczy, a które w zwi¹zku z tym trzeba samodzielnie zinterpretowaæ lub pozostawiæ
to zadanie orzecznictwu, zosta³o w tych przepisach uregulowanych czêsto do najdrobniejszego szczegó³u [Lemke, 2001].

3.3. Wêgry
Podstaw¹ wêgierskiego systemu zamówieñ publicznych jest Ustawa CVIII
z 2011 r. o zamówieniach publicznych8 [UZPa, 2015], reguluj¹ca kwestie zamówieñ na dostawy, us³ugi i roboty budowlane oraz koncesji na roboty budowlane
i na us³ugi. Zasadniczo wêgierskie prawo zamówieñ publicznych stanowi odzwierciedlenie regulacji unijnych. Ustawa obejmuje swoim zasiêgiem zarówno
zamówienia o wartoœci przekraczaj¹cej unijne kwoty progowe (czêœæ II ustawy),
jak i zamówienia o wartoœci poni¿ej tych kwot (czêœæ III ustawy). Zamówienia,
których wartoœæ jest ni¿sza ni¿ progi krajowe, s¹ wy³¹czone z zakresu obowi¹zywania ustawy [Nowicki, Nowicki, 2011]. Ustawa powo³a³a równie¿ organ pod8 Ustawa CVIII z 2011 r. o zamówieniach publicznych oraz powi¹zane dekrety dostêpne s¹
w wersji angielskiej, zob. http://kozbeszerzes.hu/nyelvi-verziok/hungarian-act-on-public-procurement
[dostêp: 04.03.2015].
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leg³y bezpoœrednio Parlamentowi – Radê Zamówieñ Publicznych. Jest to organ
kolegialny, sk³adaj¹cy siê 18 lub 19 cz³onków wybranych spoœród przedstawicieli
zarówno zamawiaj¹cych, jak i realizuj¹cych zamówienia publiczne. Rada wspó³tworzy politykê zamówieñ publicznych, kontroluje system zamówieñ, stanowi
organ odwo³awczy i edukacyjny.
Jako cz³onek UE Wêgry musz¹ w pe³ni przyj¹æ europejskie prawodawstwo
w tym zakresie. Realia s¹ jednak inne. Wêgierska ustawa tylko w 2009 r. by³a piêciokrotnie zmieniana. Niezmiernie rozbudowane s¹ tak¿e przepisy wykonawcze
do ustawy – funkcjonuj¹ 23 rozporz¹dzenia wykonawcze, które tak¿e 4–5 razy do
roku bywaj¹ zmieniane [WPHI, 2012b]. Ustawa przewiduje nastêpuj¹ce tryby
udzielania zamówieñ (art. 41): procedurê otwart¹; procedurê ograniczon¹, która
na Wêgrzech nazywana jest procedur¹ na zaproszenie; procedurê negocjacyjn¹,
z publikacj¹ lub bez; dialog konkurencyjny. Ustawa uwzglêdnia równie¿ dynamiczny system zakupów, zawieranie umów ramowych, aukcjê elektroniczn¹ oraz
konkurs. W przypadku procedury ograniczonej oraz procedury negocjacyjnej
z uprzedni¹ publikacj¹ og³oszenia o zamówieniu zamawiaj¹cy mo¿e skorzystaæ
z tzw. procedury przyspieszonej (art. 136), jeœli nie jest w stanie dotrzymaæ terminów przewidzianych dla ww. procedur.
Kryteria udzielenia zamówienia reguluje przepis art. 57, zgodnie z którym zamawiaj¹cy wybiera ofertê na podstawie najni¿szej ceny lub ofertê najkorzystniejsz¹ ekonomicznie (ust. 2). Zamawiaj¹cy ma obowi¹zek okreœliæ w og³oszeniu
o zamówieniu, które kryterium oceny ofert zastosuje (ust. 1). Warto podkreœliæ, i¿
ustawa wyraŸnie zakazuje oceniania w ramach kryteriów oceny najkorzystniejszej ekonomicznie oferty sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz kwalifikacji
technicznych i zawodowych wykonawcy [Nowicki, Nowicki, 2011].

3.4. S³owacja
S³owackie prawo zamówieñ publicznych zosta³o uregulowane w jednym
g³ównym akcie prawnym: akcie 25/2006 o zamówieniach publicznych i zmianie
niektórych ustaw9 [UZPa, 2015]. Ustawa okreœla problematykê udzielania zamówieñ na dostawy, us³ugi oraz roboty budowlane, a tak¿e kwestie konkursu oraz
administracji w zamówieniach publicznych. Zawiera równie¿ przepisy dotycz¹ce
umów ramowych (art. 64), aukcji elektronicznej (art. 43) i dynamicznego systemu
zakupów (art. 47) oraz uwzglêdnia œrodki ochrony prawnej. Podstawowe zasady
postêpowania o udzielenie zamówienia na S³owacji nie ró¿ni¹ siê zbytnio od tych
przewidywanych przez prawo Unii Europejskiej. Nale¿¹ do nich: zasada równe-

9 Ustawa o zamówieniach publicznych w jêzyku angielskim, zob. http://www.uvo.gov.sk/en/
web/opp/home [dostêp: 04.03.2015].
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go traktowania, zasada niedyskryminacji wykonawców, zasada jawnoœci, a tak¿e
zasada gospodarnoœci oraz skutecznoœci (art. 9 ust. 4).
Ustawa okreœla a¿ cztery progi kwotowe, odnosz¹ce siê do wartoœci zamówienia, od których zale¿y zastosowanie konkretnych przepisów. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 wyró¿niamy zamówienia: powy¿ej limitu, poni¿ej limitu,
podprogowe oraz o niskiej wartoœci. W przypadku zamówieñ o niskiej wartoœci
forma pisemna nie jest obowi¹zkowa, o ile inaczej nie stanowi¹ przepisy prawa.
W przypadku postêpowañ o udzielenie zamówienia powy¿ej limitu (a tak¿e
w przypadku zamówieñ poni¿ej limitu oraz podprogowych) ustawa przewiduje
nastêpuj¹ce tryby udzielania zamówieñ (art. 24): procedurê otwart¹, procedurê
ograniczon¹, procedury negocjacyjne z publikacj¹ lub bez publikacji oraz dialog
konkurencyjny. Czêœæ czwarta ustawy zawiera przepisy dotycz¹ce konkursu.
Przepis art. 26 okreœla przes³anki wykluczenia wykonawcy z postêpowania
o udzielenie zamówienia. Ustawa dopuszcza dokumenty równowa¿ne, wydane
zgodnie z prawem pañstwa, z którego pochodzi wykonawca.
Kryteria kwalifikacji podmiotowej w ustawie odnosz¹ siê do sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy (art. 27) oraz zdolnoœci technicznych lub zawodowych (art. 28). Kryteria oceny ofert opisane zosta³y w przepisie art. 35 ustawy.
Zamawiaj¹cy mo¿e wybraæ ofertê najkorzystniejsz¹ ekonomicznie lub ofertê
z najni¿sz¹ cen¹. W przypadku zastosowania kryterium oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie ocena oferty mo¿e odnosiæ siê do jakoœci, ceny, wartoœci technicznej, w³aœciwoœci estetycznych i funkcjonalnych, aspektów œrodowiskowych, kosztów u¿ytkowania, rentownoœci, serwisu posprzeda¿nego oraz pomocy
technicznej, terminu dostarczenia lub czasu dostarczenia lub realizacji [Nowicki,
Nowicki, 2011].

Podsumowanie
Przedstawiona analiza porównawcza procedur wydatkowania finansów
publicznych obowi¹zuj¹cych w Czechach, Niemczech, na Wêgrzech i na S³owacji
opisuje fragment rynku zamówieñ publicznych na terenie Unii Europejskiej.
Postêpowania przetargowe to procedury zmieniaj¹ce siê, g³ównie przez unijne
normy prawne zawarte w dyrektywach oraz przez indywidualne dostosowywanie siê do otoczenia ekonomicznego i polityczno-prawnego.
Liczba zamówieñ transgranicznych na poziomie miêdzynarodowym pozostaje ograniczona, nawet na jednolitym rynku, jaki stanowi Unia Europejska, która jest przedmiotem szczególnych przepisów. Tylko niewielka czêœæ umów jest
przyznawana przedsiêbiorcom z innego pañstwa cz³onkowskiego z bezpoœrednich zamówieñ transgranicznych [OECD, 2012]. Wspólne udzielanie zamówieñ
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publicznych przez instytucje zamawiaj¹ce z ró¿nych pañstw cz³onkowskich napotyka obecnie szczególne trudnoœci prawne, wynikaj¹ce z konfliktów ustawodawstw krajowych. Pomimo ¿e dyrektywa 2004/18/WE w sposób dorozumiany
pozwoli³a na wspólne transgraniczne publiczne zamówienia, instytucje zamawiaj¹ce nadal napotykaj¹ istotne trudnoœci prawne i praktyczne przy zakupach
od centralnych jednostek zakupuj¹cych w innych pañstwach cz³onkowskich lub
przy wspólnym udzielaniu zamówieñ publicznych.
Aby u³atwiæ wspó³pracê pomiêdzy instytucjami zamawiaj¹cymi i zwiêkszyæ
korzyœci p³yn¹ce z rynku wewnêtrznego poprzez stworzenie dostawcom i us³ugodawcom transgranicznych mo¿liwoœci biznesowych, nale¿y ustanowiæ nowe
przepisy dotycz¹ce wspólnych zamówieñ transgranicznych [Dyrektywa...].
Potrzeba nowelizowania procedur przetargowych wyraŸnie podkreœla pozytywn¹ rolê d¹¿enia do transgranicznoœci rynku zamówieñ publicznych dla wszystkich pañstw cz³onkowskich. Przedstawione procedury wybranych pañstw,
w których polscy wykonawcy w najwiêkszym stopniu realizuj¹ kontrakty publiczne, wskazuj¹ na ró¿norodnoœæ w postêpowaniach przetargowych. Powy¿sza analiza dowodzi potrzeby dalszej modernizacji procedur w kierunku jednolicenia
prawa zamówieñ publicznych w Unii Europejskiej.
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