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UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
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WPROWADZENIE

Nowelizacją Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie
28.07.2016 r., ustawodawca zrezygnował zupełnie z podziału usług na
priorytetowe i niepriotytetowe i wprowadził nową kategorię zamó‐
wień, tzw. zamówienia na usługi społeczne, do której zaliczył m.in.
usługi zdrowotne, edukacyjne, prawne oraz ochrony. Usługi te, ze
względu na swój charakter, mają ograniczony wymiar transgraniczny,
dlatego zasady prowadzenia postępowań zmierzających do wyboru
wykonawcy znacznie odformalizowano.

Odformalizowanie postępowania jest tak daleko idące, że w przypadku
postępowań poniżej tzw. progów unijnych regulacja ustawowa ogra‐
nicza się do jednego przepisu natury ogólnej. Przepisy p.z.p. poza kil‐
koma obowiązkami stanowią głównie drogowskaz. Obserwacje pierw‐
szych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów po‐
kazują, że drogowskaz ten jest niekiedy opacznie odczytywany.

Zamawiający sami określają zasady, na jakich prowadzone będzie po‐
stępowanie. W niektórych przypadkach, projektując swoją procedurę,
inspirują się przepisami określającymi pełne postępowanie w sprawie
zamówienia publicznego. Nadmierna inspiracja tymi przepisami
w najlepszym przypadku prowadzi do przesadnego sformalizowania
postępowania, w najgorszym – do stworzenia procedury, w której nie
jest możliwy wybór najkorzystniejszej oferty.

Wiele wątpliwości budzą przepisy, a właściwie przepis określający za‐
sady postępowania w procedurze poniżej tzw. progów unijnych. Jest
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on szczególnie istotny, gdyż próg ten dla zamówień na usługi społeczne
wynosi obecnie 750.000 euro w przypadku zamówień klasycznych
i 1.000.000 euro dla zamówień sektorowych. Oznacza to, że większość
zamówień na usługi społeczne będzie udzielana w procedurze krajowej,
której ustawodawca poświęcił tylko jeden przepis ustawy.

W jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia za‐
mówienia publicznego na usługi społeczne? Jakie rozwiązania stoso‐
wać, a jakich unikać? Które przepisy p.z.p. mają zastosowanie i co to
znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio? Kiedy warto szczegółowo
sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzes‐
tać na oświadczeniach? Odpowiedź na to i wiele innych pytań doty‐
czących zamówień na usługi społeczne znajdą Państwo w tym porad‐
niku.

Oprócz omówienia ram prawnych, autorzy koncentrują się na prak‐
tycznym ujęciu zagadnienia. Znajdą tu Państwo wiele przykładów
w zakresie formułowania warunków udziału w postępowaniu, kryte‐
riów oceny ofert oraz rozwiązań proceduralnych (np. w zakresie ne‐
gocjacji), a także przykładową dokumentację postępowania. Wskaże‐
my, jakie rozwiązania najlepiej sprawdzają się w przypadku zamówień,
np. na usługi szkoleniowe, a jakie, gdy zamówienie dotyczy innego ro‐
dzaju usługi.



Rozdział 1

USŁUGI SPOŁECZNE – ZAKRES REGULACJI

1.1. Wstęp

Jak wynika z motywu 113 do dyrektywy 2014/24/UE:

Konkluzje dokumentu roboczego personelu Komisji z dnia 27 czerwca
2011 r. zatytułowanego „Ocena wpływu i efektywności prawodawstwa UE
w zakresie zamówień publicznych” sugerowały, że należy dokonać prze‐
glądu wyłączenia niektórych usług z pełnego zakresu stosowania dyrektywy
2004/18/WE. W rezultacie szereg usług powinien zostać objęty pełnym za‐
kresem stosowania niniejszej dyrektywy.

W 2011 r. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Ko‐
misji Europejskiej przygotowała dokument roboczy personelu Komisji
pt. „Sprawozdanie z oceny. Wpływ i skuteczność prawodawstwa UE
w zakresie zamówień publicznych”. Dokument ten nie stanowił ofi‐
cjalnego stanowiska Komisji Europejskiej i nie miał na celu zaprezen‐
towania wniosków Komisji w zakresie stosowania procedur zamówień
publicznych czy ich wpływu na rynek wewnętrzny. Niemniej jednak
został wykorzystany przy tworzeniu nowych dyrektyw regulujących
zasady udzielania zamówień w 2014 r.

Komisja zauważyła, że jedynie jedna piąta wszystkich publicznych wy‐
datków na dostawy, usługi i roboty budowlane została dokonana z za‐
stosowaniem procedur zamówień publicznych. Jednym z obszarów,
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w którym wydatki nie są objęte procedurami wynikającymi z dyrektyw,
są dostawy i usługi w celu zapewnienia zdrowia, edukacji i innych usług
społecznych (stanowiące ponad 6% PKB UE). Dostawy i usługi admi‐
nistracji publicznej, edukacyjne, zdrowotne oraz inne społeczne sta‐
nowią ponad 60% wydatków sektora publicznego. Przy czym właśnie
te dostawy i usługi mają bardzo niskie oddziaływanie transgraniczne
(około 0,1%).

Komisja Europejska zwróciła również uwagę, że niezależnie do sposo‐
bu regulacji, sam charakter niektórych usług wskazuje, że mają one
wymiar jedynie lokalny. Dostawy mają najwyższą skłonność do obrotu
transgranicznego, co znajduje potwierdzenie w analizie odległości po‐
między kupującym i sprzedającym: średnia odległość dla zamówień na
dostawy wynosi 232 km, dla zamówień na usługi 123 km i tylko 102
km w przypadku zamówień na roboty budowlane. Jak widać, to roboty
budowlane mają najmniejszy potencjalny wymiar transgraniczny, jed‐
nak były i są one objęte pełnym zakresem obowiązków proceduralnych
określonych w dyrektywach. Tymczasem usługi były podzielone na
dwie kategorie (priorytetowe i niepriorytetowe), przy czym pełny za‐
kres dyrektyw miał zastosowanie wyłącznie do usług priorytetowych.

Podstawą tego podziału było założenie, że usługi priorytetowe jako te,
które mają większy wymiar transgraniczny, powinny zostać poddane
takim samym procedurom jak dostawy czy roboty budowlane. Usługi
niepriorytetowe, czyli te, które mają większe oddziaływanie na rynkach
wewnętrznych czy wręcz lokalnych, poddano łagodniejszym regula‐
cjom proceduralnym. Analiza dokonana przez Komisję Europejską
potwierdziła, że zgodnie z oczekiwaniami zamówienia na usługi prio‐
rytetowe wydają się mieć większy udział w rynku transgranicznym niż
usługi niepriorytetowe.

Co istotne, powyższa analiza wskazała również, że nie wszystkie usługi
zawarte w kategorii usług niepriorytetowych wykazują niski wymiar
transgraniczny. Niektóre z nich okazały się mieć większy wymiar trans‐
graniczny niż usługi priorytetowe. Wystarczy wskazać, że w latach
2007–2009 aż 21,2% całkowitej wartości zamówień na usługi prawne
stanowiły te udzielone transgranicznie. Jest to bardzo wysoki wskaźnik,
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w szczególności w porównaniu ze średnią w zakresie usług prioryteto‐
wych, która w tym samym okresie wyniosła 2,8%.

Wartość zamówień udzielonych pośrednio transgranicznie (poprzez
spółki zależne lub stowarzyszone) wynosi 39,1% całości w odniesieniu
do usług hotelarsko-gastronomicznych w porównaniu do średniej
transgraniczności pośredniej 16,2% w przypadku usług prioryteto‐
wych1. Wyniki te sugerują, że w odniesieniu do niektórych sektorów
rozróżnienie między sektorami mającymi potencjał transgraniczny
i tymi o zasięgu lokalnym jest nieco arbitralne.

Stąd też Komisja uznała, że gdyby ponownie chcieć klasyfikować usługi
w oparciu o założenia, jakie legły u podstaw ich podziału na prioryte‐
towe i niepriorytetowe, niektóre kategorie usług zostałyby zaklasyfi‐
kowane inaczej. Komisja zwróciła jednak uwagę na to, że dane, na ja‐
kich została oparta analiza, pochodzą jedynie z informacji zawartych
w ogłoszeniach opublikowanych w TED. Te same badania wykazały,
że nie wszystkie ogłoszenia dotyczące usług nieprioryetowych były pu‐
blikowane w TED (z różnych względów), dlatego wyniki mogą odbie‐
gać od rzeczywistych wskaźników. W związku z tym nie wszystkie
usługi, które wykazywały wyższy wskaźnik transgraniczny, potrakto‐
wano jako usługi zwykłe. W niektórych przypadkach decydujący był
charakter usług, a nie wyłącznie ich transgraniczny wymiar wynikający
ze Sprawozdania z oceny.

1.2. Niezupełny charakter regulacji zawartej
w dziale III rozdziale 6 p.z.p.

Z art. 138g ust. 1 p.z.p. wynika, że do zamówień na usługi społeczne
i inne szczególne usługi, zwanych dalej „zamówieniami na usługi spo‐
łeczne”, stosuje się przepisy działu III rozdziału 6 p.z.p., jeśli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowar‐

1 Na podstawie badania dotyczącego zamówień transgranicznych, powyżej progów
UE,  które  zostało  przeprowadzone  przez  Rambøll  Management  Consulting
i Uniwersytet Nauk Stosowanych HTW Chur.
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