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Wprowadzenie

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w efektywnym wydatkowaniu środków publicz-
nych. Są też niezwykle ważnym elementem strategii „Europa 2020”. Ustawodawca unijny do-
strzega, że jest to jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteli-
gentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, nie tylko sprzyjającego włączeniu społecznemu, lecz
także gwarantującego najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych. W tym właśnie
celu zdecydował o konieczności zmodernizowania przepisów dotyczących zamówień publicznych
przyjętych na podstawie uchylonej już dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 31.3.2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sekto-
rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 2004 Nr 134,
s. 1) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
(Dz.Urz. UE L 2004 Nr 134, s. 114). Ta zmiana ma służyć nie tylko zwiększeniu efektywności wy-
datków publicznych, lecz także ułatwieniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówie-
niach publicznych oraz wsparciu wspólnych celów społecznych. Ustawodawca unijny zauważył
ponadto, że niezwykle istotne jest, aby instytucje zamawiające miały większą elastyczność, jeśli
chodzi o wybór procedury udzielania zamówień zakładającej możliwość negocjacji. Szersze wy-
korzystywanie tych procedur przyczynić się bowiem może do zintensyfikowania handlu transgra-
nicznego. Oceny wykazały, że zamówienia udzielone w wyniku procedury negocjacyjnej z uprzed-
nią publikacją są szczególnie skuteczne w odniesieniu do ofert transgranicznych. W konsekwencji
uznał, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość, by przewidzieć stosowanie procedury
konkurencyjnej z negocjacjami lub dialogu konkurencyjnego w różnych sytuacjach, w których pro-
cedura otwarta lub ograniczona bez negocjacji prawdopodobnie nie przyniosą zadowalających wy-
ników w zakresie zamówień.

W Polsce najchętniej stosowana jest procedura otwarta. Jest to najczęściej wybierana procedura,
ze względu również na swoją przejrzystość i łatwość stosowania. Duża praktyka zamawiających
w udzielaniu zamówień w tym trybie na pewno wiąże się też z mniejszym ryzykiem zarzutów orga-
nów kontrolnych niż w przypadku procedur o niezgłębionym dotychczas w znaczny sposób prze-
biegu. Dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w 2015 r., publikowanych przez
UZP, jednoznacznie wskazują, że zamówień w trybie przetargu nieograniczonego udzielano w ok.
83% przypadków. Tryby negocjacyjne są stosowane w niewielkim stopniu.

Zestawienie odsetek liczby zamówień w poszczególnych trybach przedstawia poniższa tabela
(dane za Sprawozdaniem UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r.).
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Lata/ odsetek liczby zamówień
Tryb

2012 2013 2014 2015

Przetarg nieograniczony 84,43% 81,00% 82,19% 83,39%

Zamówienie z wolnej ręki 12,26% 14,73% 13,42% 11,75%

Zapytanie o cenę 2,34% 3,16% 3,14% 3,55%

Przetarg ograniczony 0,56% 0,56% 0,74% 0,83%

Licytacja elektroniczna 0,17% 0,26% 0,21% 0,27%

Negocjacje bez ogłoszenia 0,15% 0,16% 0,21% 0,13%

Negocjacje z ogłoszeniem 0,07% 0,10% 0,08% 0,07%

Dialog konkurencyjny 0,02% 0,03% 0,01% 0,01%

O ile tryb zamówienia z wolnej ręki czy negocjacji bez ogłoszenia ze względu na ich szkodliwy
wpływ na konkurencję powinny być stosowane w okolicznościach wyjątkowych, o tyle tryby ne-
gocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego czy nowy tryb – partnerstwa innowacyjnego –
z uwagi na stworzenie zamawiającym warunków, w których z większą elastycznością mogą zarzą-
dzać swoim zamówieniem, powinny być stosowane – zgodnie z zamysłem ustawodawcy unijnego
– w szerszym niż do tej pory zakresie.

Wprawdzie procedury negocjacyjne dla zamawiających klasycznych mogą być zastosowane tylko
w sytuacji zaktualizowania się którejkolwiek z przesłanek udzielenia zamówienia w danym trybie,
niemniej jednak w dobie dużych zmian technologicznych, pojawiających się innowacji w wielu ga-
łęziach produkcji czy przemysłu, jak również w usługach czy – co najbardziej oczywiste – w branży
IT, zamawiający powinni chętniej realizować swoje zamówienia na gruncie rozmów i negocjacji
z szeroko pojętą branżą specjalistyczną.

Ustawodawca unijny podkreślił również, że badania i innowacje, w tym ekoinnowacje i innowa-
cje społeczne, to jedne z głównych motorów przyszłego wzrostu, stanowiące centralny punkt stra-
tegii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Organy publiczne powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać
zamówienia publiczne w celu wspierania innowacji. Zakup innowacyjnych produktów, robót bu-
dowlanych i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i jakości usług publicznych,
przyczyniając się przy tym do rozwiązywania poważnych problemów społecznych. Pozwala także
uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków publicznych, jak rów-
nież szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych
pomysłów, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób trwały
wzrost gospodarczy.

A zatem wszędzie tam, gdzie procedury przetargowe nie przyniosą spodziewanych efektów, gdzie
zamawiający napotyka na ograniczenia związane z brakiem aktualnej wiedzy na temat innowacyj-
nych rozwiązań w danej dziedzinie lub istniejące na rynku rozwiązania nie pozwalają na uzyskanie
produktu lub usługi zgodnych z oczekiwaniami czy celem zamawiającego, procedury negocjacyjne
mogą okazać się niezwykle przydatne.

Wychodząc naprzeciw regulacjom szczebla unijnego, w niniejszej publikacji podjęto starania
w celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych trybów udzielenia zamówienia pu-
blicznego, innych niż tryby najchętniej stosowane, tj. tryby przetargowe. Ich lepsze rozumienie po-
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zwala bowiem na wyeliminowanie obaw związanych z ewentualnymi oskarżeniami wysuwanymi
w następstwie czynności audytowych.

Ta publikacja ma na celu zapoznanie czytelników z praktycznym stosowaniem procedur nego-
cjacyjnych tak, aby, z poszanowaniem zasad traktatowych, mieli oni możliwość wprowadzania
na swój rynek rozwiązań najbardziej aktualnych i nowoczesnych, a niejednokrotnie i nowatorskich,
nieistniejących do tej pory, np. z wykorzystaniem nowego na gruncie krajowych i unijnych przepi-
sów trybu – partnerstwa innowacyjnego.

Autorki niniejszego opracowania, będąc również przedstawicielkami instytucji zamawiających,
mają świadomość, że częstym ograniczeniem dla zastosowania procedur innych niż przetarg nie-
ograniczony są, po pierwsze, czynnik czasu, po drugie, czynnik związany z brakiem praktyki czy
pogłębionej wiedzy na temat przebiegu postępowania w innym trybie, a także, po trzecie, obawy
o pułapki, jakie może napotykać zamawiający w nieznanych mu trybach.

Dlatego też niniejsza publikacja, poza garścią teorii, uwzględnia również odpowiednie wzory do-
kumentów, a także prezentuje przebieg postępowania w postaci graficznej, która powinna być uła-
twieniem dla tych, którzy zamierzają zmierzyć się z procesem krok po kroku.

Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy do stosowania trybów negocjacyjnych.
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