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Informacja INTERREG dla niemieckich partnerów projektów*:
Zasady udzielania zamówień
Przy zakupie usług budowlanych oraz towarów i usług obowiązuje zarówno w stosunku do
publicznych, jak i niepublicznych zleceniodawców zasada ekonomicznego i oszczędnego
wykorzystania środków. Oznacza to dla niemieckich partnerów projektów:
A. Prawo właściwe
1. Zleceniodawcy publiczni
Zleceniodawcy publiczni w rozumieniu § 99 GWB (niem. Ustawy o przeciwdziałaniu
ograniczaniu konkurencji) przy udzielaniu zamówień przestrzegać muszą następujących
regulacji:
a) Prawo zamówień publicznych poniżej wartości progowej UE
Jeżeli szacowana wartość zamówienia jest niższa od tzw. wartości progowej UE, to w
stosunku do udzielania zamówień na usługi budowlane stosuje się rozdział I
znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych część A –
(VOB/A), a w stosunku do dostaw i usług rozdział I znormalizowanych warunków
zlecania i wykonywania usług część A – (VOL/A) oraz Brandenburską ustawę o
wspieraniu przedsiębiorstw średniej wielkości (BbgMFG) oraz Brandenburską ustawę
o zamówieniach publicznych (BbgVergG).
Uzupełniająco stosować należy regulacje odnośnie zamówień publicznych
wynikające z przepisów administracyjnych do § 55 Ordynacji budżetowej kraju
związkowego Brandenburgia LHO Brandenburg.
b) Prawo zamówień publicznych powyżej wartości progowej UE
Powyżej wartości progowej UE zleceniodawcy publiczni muszą przestrzegać przy
udzielaniu zleceń budowlanych rozdziału 2 VOB/A, a w stosunku do zlecania dostaw i
usług rozdział 2 Ustawy o o przeciwdziałaniu ograniczaniu konkurencji (GWB) oraz
Rozporządzenia o udzielaniu zleceń publicznych (VgV).
2. Zleceniodawcy niepubliczni

Niepubliczni zleceniodawcy przestrzegać muszą przy udzielaniu zleceń niezależnie od
szacowanej wartości zlecenia tylko krajowe prawo budżetowe i prawo zamówień
publicznych. Należy przy tym uwzględnić następujące regulacje:
Przy udzielaniu zleceń na usługi budowlane stosować należy rozdział I
znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych część A
*

Inwestorzy z innych państw członkowskich muszą przestrzegać ich krajowego prawa o zamówieniach publicznych przy
udzielaniu zleceń.
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-VOB/A, a przy udzielaniu zleceń na dostawy i usługi rozdział I znormalizowanych
warunków zlecania i wykonywania usług część A - VOL/A.
Uzupełniająco przestrzegać należy regulacji wynikających z przepisów
administracyjnych do § 55 Ordynacji budżetowej kraju związkowego Brandenburgia
(LHO Brandenburg).

B. Wybór trybu udzielania zamówień
Zgodnie z § 3 VOL/A i § 3 VOB/A zamówień należy regularnie udzielać w trybie przetargów
publicznych. W wąskich granicach możliwy jest w odstępstwie od tego zgodnie z § 3 VOL/A
oraz § 3 VOB/A przetarg ograniczony oraz zamówienie z wolnej ręki.
Dla zamówień udzielanych od dnia 25.01.2017 zamawiający mogą wybierać między
przetargiem nieograniczonym a przetargiem ograniczonym wymagającym zawsze
ogłoszenia publicznego. Uzasadnienie wyboru rodzaju postępowania nie jest wymagane.
Obok podanych wyżej regulacji istnieją w krajowym prawie budżetowym i zamówień
publicznych zgodnie z przepisami administracyjnymi do § 55 LHO dla zleceń budowlanych
oraz zleceń dostaw i usług wartości graniczne, które niezależnie od spełniania warunków
wyjątków zgodnie z § 3 VOL/A i § 3 VOB/A dopuszczają zamówienie z wolnej ręki oraz
przetarg ograniczony.
1. Regulacje odnośnie wartości granicznych dla zleceniodawców publicznych
Rodzaj
zamówienia
Usługi

Wart. zamówienia = x
(bez podatku VAT)
w EUR
x ≥ 5.225.000

budowlane

Procedura, którą musi wybrać beneficjent

-

z reguły procedura otwarta lub ograniczona

-

wymagane ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

-

przetarg nieograniczony – konieczne jest ogłoszenie na platformie
publikacyjnej portalu serwisowego kraju związkowego Brandenburgia
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de

-

z reguły przetarg ograniczony
w przypadku przetargu ograniczonego należy uzyskać oferty od co
najmniej pięciu oferentów

-

z reguły zamówienie z wolnej ręki

-

w przypadku zamówienia z wolnej ręki należy uzyskać co najmniej trzy
porównywalne oferty

-

z reguły procedura otwarta lub ograniczone

-

wymagane ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

-

przetarg nieograniczony – konieczne jest ogłoszenie na platformie
publikacyjnej portalu serwisowego kraju związkowego Brandenburgia
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de

-

z reguły zamówienia z wolnej ręki
w przypadku zamówienia z wolnej ręki należy uzyskać co najmniej
trzy porównywalne oferty

x > 200.000

20.000 < x ≤ 200.000

x ≤ 20.000

Dostawy/
usługi

x ≥209.000

x >20.000

x ≤ 20.000
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2. Regulacje odnośnie wartości granicznych dla zleceniodawców niepublicznych

Rodzaj
zamówienia

Wart. zamówienia = x
(bez podatku VAT)
w EUR

Usługi
budowlane

Procedura, którą musi wybrać beneficjent
-

przetarg nieograniczony – konieczne jest ogłoszenie na platformie
publikacyjnej portalu serwisowego kraju związkowego Brandenburgia
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de

-

z reguły przetarg ograniczony

-

w przypadku przetargu ograniczonego należy uzyskać oferty od co
najmniej pięciu oferentów

-

z reguły zamówienia z wolnej ręki

-

w przypadku zamówienia z wolnej ręki należy uzyskać co najmniej trzy
porównywalne oferty

-

przetarg nieograniczony – konieczne jest ogłoszenie na platformie
publikacyjnej portalu serwisowego kraju związkowego Brandenburgia
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de

-

z reguły zamówienie z wolnej ręki

-

w przypadku zamówienia z wolnej ręki należy uzyskać co najmniej trzy
porównywalne oferty

x > 200.000

20.000 < x ≤ 200.000

x ≤ 20.000

Dostawy/
usługi

x >20.000

x ≤ 20.000

C. Naruszenia
W przypadku naruszeń obowiązków wynikających z prawa o zamówieniach publicznych przy
korzystaniu ze środków EFRR może zostać obniżone dofinansowanie. Wysokość obniżenia
wynika z dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień
publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE"
(Wytyczne dot. korekty finansowej zamówień).
1. Możliwe do określenia następstwa finansowe naruszenia prawa zamówień publicznych
Zgodnie z wytycznymi dot. korekty finansowej zamówień należy przed ryczałtową korektą
sprawdzić, czy finansowe skutki naruszania prawa zamówień publicznych można określić. W
tych przypadkach należy dokładnie wyliczyć znajdująca zastosowanie korektę finansową i
zmniejszyć dotację o obliczoną kwotę.
2. Niemożliwe do określenia następstwa finansowe naruszenia prawa zamówień
publicznych
Ryczałtowe stawki korekty określone w wytycznych dot. korekty finansowej zamówień
stosować należy, jeżeli finansowe skutki nie mogą zostać dokładnie określone.

Stan: 1.6.2017 (Call 3)

Strona 3 z 3

