REFORMA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BROSZURA NR 6. NOWOŚCI W SEKTORZE USŁUG

Udzielenie zamówienia na wykonanie usług – nowe zasady
Europejskie reguły zamówień publicznych różnią się w zależności od kategorii usług:
• Większość usług wymaga pełnego stosowania reguł zamówień publicznych, gdy wartość
zamówienia przekracza próg 207 000 EUR (lub 134 000 w przypadku zamówień instytucji
administracji centralnej).
• Niemniej w przypadku pewnych rodzajów usług, ze względu na ich szczególny charakter, a
mianowicie w dziedzinach ochrony zdrowia, usług społecznych i kulturalnych,
zastosowanie mają nowe, uproszczone reguły udzielania zamówień publicznych.
Nowe, uproszczone reguły, zwłaszcza w ochronie zdrowia, usługach społecznych i kulturalnych
W ramach nowych, uproszczonych reguł:
•
•

•
•

europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych mają zastosowanie jedynie do
zamówień o wartości powyżej 750 000 EUR.
Instytucje zamawiające muszą z wyprzedzeniem ogłaszać zamiar udzielenia zamówienia o
takiej wartości, a także mają obowiązek ogłoszenia decyzji o udzieleniu zamówienia po
zakończeniu postępowania.
Nie istnieją żadne przepisy proceduralne - z wyjątkiem obowiązku równego traktowania
oferentów.
Nie ma przepisów unijnych, które obowiązywałyby w przypadku udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczającej 750 000 EUR.

Uproszczone reguły mają się przyczynić do poprawy jakości zamawianych usług, uwzględniając przy
tym inne istotne aspekty w rodzaju ciągłości, dostępności i przystępności cen usług dla
użytkowników, w szczególności należących do grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji i wymagających szczególnej opieki.
Przegląd różnych reguł w zależności od rodzaju usług:
Pełne zasady

Uproszczone zasady

Wartość zamówienia

powyżej 207 tys. EUR

powyżej 750 tys. EUR

Procedura

Normalne postępowanie o
udzielenie zamówienia podlegające
pełnemu zestawowi reguł
proceduralnych

Uproszczone uprzednie ogłoszenie
zamówienia

Wszystkie usługi z wyjątkiem
objętych reżimem uproszczonym
(wyczerpujący wykaz usług

usługi społeczne
usługi zdrowotne
usługi kulturalne

Rodzaje usług
(przykłady)

Równe traktowanie oferentów
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objętych uproszczonymi regułami
zawarto z załączniku do
dyrektywy).

usługi edukacyjne
niektóre usługi prawne
usługi hotelowe i restauracyjne

Zastrzeganie zamówień na usługi zdrowotne, społeczne i kulturalne dla określonych organizacji
Możliwe jest zastrzeżenie pewnych zamówień na usługi zdrowotne, społeczne i kulturalne dla
organizacji realizujących misję publiczną związaną ze świadczeniem tego rodzaju usług, o ile
spełnione są następujące warunki:
•
•

zyski tych organizacji ulegają redystrybucji lub reinwestycji, a ich forma prawna polega na
własności pracowniczej bądź uczestnictwie innego rodzaju;
możliwość zastrzegania dotyczy wyłącznie zamówień o maksymalnym, nieodnawialnym
okresie trwania do 3 lat.

Usługi wyłączone z zakresu europejskich przepisów dotyczących zamówień publicznych
Pewne usługi mogą być zamawiane z pominięciem unijnych reguł udzielania zamówień publicznych:
•
•

niektóre kategorie usług były już wcześniej wyłączone z reguł unijnych, co nie ulegnie
zmianie.
Ponadto z zakresu stosowania dyrektyw wyłączone zostaną pewne nowe rodzaje usług, a
mianowicie:

Wyłączenia wg starych reguł (utrzymane)

Dodatkowe wyłączenia wg nowych reguł

¾ zakup lub wynajem istniejących budynków;

¾ niektóre usługi prawne (przedstawicielstwo
prawne i porady w zakresie przygotowania
do postępowania przed sądem)

¾ niektóre usługi w dziedzinie mediów
audiowizualnych (zakup, opracowanie lub
produkcja programów);
¾ usługi arbitrażowe i pojednawcze;
¾ niektóre usługi finansowe związane z
transakcjami na rynku instrumentów
finansowych, włącznie z usługami banków
centralnych;
¾ umowy o pracę;
¾ niektóre usługi w zakresie badań i rozwoju;
¾ usługi świadczone przez inne instytucje
zamawiające na zasadach wyłączności

¾ pożyczki ze środków publicznych(bez
względu na to, czy wiążą się one z
transakcjami dotyczącymi instrumentów
finansowych);
¾ niektóre usługi w dziedzinie obrony
cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania
niebezpieczeństwom, o ile są świadczone
przez organizacje o charakterze
niekomercyjnym;
¾ pasażerski transport publiczny, koleją lub
metrem (od 2007 r. objęty odrębnym
rozporządzeniem transportowym);
¾ usługi w zakresie kampanii politycznych w
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toku kampanii wyborczych.
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