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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, podmiotom gospodarczym przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim4.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie zamówień
publicznych nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa5. Ma to
w szczególności następujące skutki w odniesieniu do postępowań o udzielenie
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Jeśli chodzi o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będące w toku realizacji w dniu
wystąpienia, UE dąży do tego, by w umowie o wystąpieniu uzgodnić ze Zjednoczonym Królestwem
odpowiednie rozwiązania. Podstawowe zasady stanowiska UE w odniesieniu do trwających
postępowań
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
są
dostępne
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-going-public-procurementprocedures_en.
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W związku z tym wszystkie gwarancje związane z prawodawstwem UE w zakresie zamówień
publicznych przestaną mieć zastosowanie do podmiotów gospodarczych zainteresowanych udziałem
lub uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Zjednoczonym
Królestwie. Zob. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/public_procurement.pdf
(wykaz instrumentów tworzących korpus przepisów UE w dziedzinie zamówień publicznych).

zamówienia publicznego wszczynanych przez instytucje państw członkowskich UE od
daty wystąpienia:
 Podmioty gospodarcze ze Zjednoczonego Królestwa będą miały taki sam status jak
wszystkie inne podmioty gospodarcze z siedzibą w państwie trzecim, z którym UE nie
zawarło żadnej umowy przewidującej otwarcie unijnego rynku zamówień
publicznych6. Będą więc one podlegać takim samym przepisom co oferenci z państw
trzecich.
 Art. 85 dyrektywy 2014/25/UE regulującej procedury udzielania zamówień na
dostawy przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych7 stanowi, że oferty składane w UE mogą zostać
odrzucone, jeżeli udział produktów pochodzących z państw trzecich, z którymi UE nie
zawarła umowy zapewniającej porównywalny i skuteczny dostęp unijnych
przedsiębiorstw do rynków tych państw trzecich, przekracza 50 % całkowitej wartości
produktów objętych ofertą. Nawet jeżeli takie oferty nie zostają odrzucone, nie mogą
one prowadzić do udzielenia zamówienia w przypadku pojawienia się równoważnych
ofert przewidujących mniej niż 50 % produktów pochodzących z państw trzecich.
Dlatego też oferty składane w przypadku tego rodzaju zamówień publicznych UE,
obejmujące więcej niż 50 % produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa
i innych państw trzecich, mogą zostać odrzucone lub mogą skutkować
nieotrzymaniem zamówienia.
 Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w motywie 18 dyrektywy 2009/81/WE regulującej
procedury udzielania zamówień przez instytucje lub podmioty zamawiające
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa8 państwa członkowskie zachowują
uprawnienia do decydowania, czy ich instytucje/podmioty zamawiające mogą
pozwolić wykonawcom z krajów trzecich na uczestnictwo w procedurach udzielania
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Podmioty gospodarcze ze
Zjednoczonego Królestwa mogą zatem być wykluczane z przetargów w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa w UE.
 Ponadto art. 22 dyrektywy 2009/81/WE stanowi, że państwa członkowskie uznają
certyfikaty bezpieczeństwa, które uważają za równoważne z certyfikatami wydanymi
zgodnie z ich prawem krajowym. Ponieważ z dniem wystąpienia Zjednoczone
Królestwo przestanie być członkiem Unii, państwa członkowskie UE nie będą już
zobowiązane do uznawania poświadczeń bezpieczeństwa uzyskanych przez podmiot
gospodarczy w Zjednoczonym Królestwie, nawet jeśli można by je uznać za
równoważne ich krajowym poświadczeniom bezpieczeństwa. Może to prowadzić do
wykluczenia
podmiotów
gospodarczych
korzystających
z poświadczeń
bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Ogólne informacje o procedurach udzielania zamówień publicznych w UE można
znaleźć na stronie internetowej Komisji dotyczącej zamówień publicznych
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Pozostaje to bez uszczerbku dla ewentualnego przyszłego przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do
Porozumienia w sprawie zamówień rządowych.
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Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.
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Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.
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(https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en. W razie potrzeby na
stronie tej będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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