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Kontrolerzy postulują, by instytucje unijne ułatwiły 
składanie ofert w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia 

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że instytucje unijne 
powinny w większym stopniu ułatwić przedsiębiorstwom znajdywanie dostępnych zamówień 
i składanie ofert na ich wykonanie. Kontrolerzy wzywają do ograniczenia biurokracji związanej 
z unijnymi zamówieniami publicznymi i postulują utworzenie platformy internetowej, na której 
zebrane byłyby zamówienia ze wszystkich instytucji unijnych. 

Kontrolerzy zbadali, w jakim stopniu instytucje Unii Europejskiej zapewniały łatwy dostęp do swoich zamówień 
publicznych. Stwierdzili, że mechanizmy zarządzania i kontroli były solidne i ograniczały ryzyko wystąpienia 
błędów, które mogłyby powstrzymać przedsiębiorstwa od uczestnictwa w przetargach i zakłócić ich równe 
traktowanie. W ramach przeglądu swoich przepisów dotyczących zamówień publicznych w 2015 r. instytucje 
unijne nie ułatwiły jednak dostępu poprzez jak największe uproszczenie procedur i wyeliminowanie niejasności. 
W 2014 r. zamówienia publiczne realizowane przez główne instytucje Unii Europejskiej – Komisję Europejską, 
Parlament Europejski, Radę i Europejski Bank Centralny – opiewały na kwotę około 4 mld euro.  

– Instytucje unijne powinny włożyć więcej wysiłku we wspieranie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, 
poprzez jak największe ograniczenie formalności administracyjnych i usunięcie zbędnych przeszkód 
napotykanych przez wszystkie podmioty, które chcą dowiedzieć się, na jakie zamówienia można złożyć ofertę – 
stwierdził Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. 

Kontrolerzy podkreślają, że większość instytucji unijnych nie poprzedza formalnego postępowania o udzielenie 
zamówienia konsultacjami rynkowymi. Ponadto zamówienia mogłyby być częściej dzielone na części w celu 
zwiększenia liczby uczestników, co przyczyniłoby się do większej dostępności dla podmiotów gospodarczych 
takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, kontrolerzy zwracają uwagę, że informacje na temat 
postępowań o udzielenie zamówienia ogłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej nie są wystarczająco 
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widoczne w internecie. Mają one wyrywkowy charakter i są rozsiane na wielu różnych stronach internetowych. 
Funkcja wyszukiwania na portalu Tenders Electronic Daily nie zawsze przynosi zadowalające rezultaty, 
a elektroniczne procedury przetargowe nie zostały jeszcze wdrożone we wszechstronny i zharmonizowany 
sposób. 

Zdaniem przedsiębiorców, którzy uważają, że zostali niesprawiedliwie potraktowani, uzyskanie szybkiego 
rozpatrzenia skarg oraz otrzymanie odszkodowań jest trudne. Informacje na temat wyników zaproszeń do 
składania ofert nie są udostępniane w sposób, który umożliwiałby skuteczne monitorowanie publiczne. 

Kontrolerzy formułują następujące główne zalecenia: 

• Instytucje Unii Europejskiej powinny utworzyć wspólny internetowy punkt kompleksowej obsługi na 
potrzeby udzielania zamówień publicznych, umożliwiający oferentom znalezienie wszystkich istotnych 
informacji oraz skontaktowanie się z instytucjami unijnymi. Powinny one ustanowić publiczne 
repozytorium informacji dotyczących wcześniejszych zamówień, a wszystkie rozporządzenia w sprawie 
udzielania zamówień należy skonsolidować w formie jednolitego zbioru przepisów. 

• Do uczestnictwa w postępowaniach należy wyraźnie zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa.  

• Instytucje Unii Europejskiej powinny we wszystkich stosownych przypadkach wykorzystywać wstępne 
konsultacje rynkowe w celu poinformowania przedsiębiorstw o swoich planach. 

• Jeśli tylko jest to możliwe, należy dzielić zamówienia na części, aby zwiększyć liczbę uczestników. 

• Komisja powinna zaproponować mechanizm szybkiego i niezależnego rozpatrywania skarg od 
przedsiębiorców, którzy uważają, że zostali niesprawiedliwie potraktowani. 

• Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych powinien sporządzać sprawozdania na temat 
wszelkich badanych zarzutów i wyników postępowań. 

 

Sprawozdanie specjalne nr 17/2016 pt. „Instytucje Unii Europejskiej mogą w większym stopniu ułatwić dostęp do 
swoich zamówień publicznych” jest dostępne w 23 językach UE. 

 


