Інформаційна довідка щодо участі у публічних закупівлях Польщі
1. Коли це можливо?
– У разі коли вартість товарів і послуг, що закуповуються відповідно до Закону
про державні закупівлі (PPL) від 29 січня 2004 становить 135 тис. євро (563
тис. 612 злотих), а робіт 5,225 тис. євро (21,813 тис. 853 злотих).
– Досить часто в повідомленні про закупівлю замовник зазначає інформацію, що
тендер підпадає під GPA.
– Основні правила, порядок проведення, види тендерних процедур, можливості
правового захисту інтересів учасників визначені у Законі англійська версія за
посиланням:
Див:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement
_Law_2015_consolidated.pdf
2. Де шукати інформацію про конкретний тендер?
– Оголошення про запланований тендер: Tenders Electronic Daily (TED) та
доступний он-лайн за посиланням: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
– Приватні портали, які публікують оголошення:
-

http://www.zamowieniepubliczne.pl/ (доступний англійською)

-

http://www.egospodarka.pl/

-

http://www.komunikaty.pl/

– Пошук можливий за ключовими словами (назва замовника, предмета), CPV
кодом, датою публікації та останнім терміном подачі пропозицій.
3. Конкретні вимоги до предмету закупівлі, постачальників та оформлення
пропозиції:
– Специфікація істотних умов контракту (SETC) є основним тендерним
документом. У даному документі чітко прописано всю інформацію для
підготовки тендерної пропозиції постачальниками.

– Замовник надає SETC:
-

безкоштовно на сайті з дати публікації оголошення

-

у паперовому вигляді, на прохання постачальника, протягом 5 днів

(можлива плата за покриття витрат на друк та доставку)
– Кожен постачальник має право звернутися до замовника за наданням
роз’яснень SETC.
4. Які документи необхідно подати для участі в тендері, їх аналог в Україні?
Для участі у тендері учасник повинен мати:
-

Дозволи на виконання конкретної діяльності або дій, якщо такі дозволи є
обов’язковими за законом

-

Відповідні знання та досвід

-

Відповідний технічний потенціал та персонал для того, щоб виконати
контракт

-

Задовільний економічний та фінансовий стан

Опис способу підтвердження виконання умов міститься в оголошенні про тендер.

Мінімальний набір
документів, який може
знадобитися
Підтвердження
відсутності судимості
для фізичних та
юридичних осіб

Аналог в Україні

для фізичних осіб:
– довідка з МВС України, видається протягом 30
днів, більше інформації за посиланням:
– http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/7367
98;
для юридичних осіб:
– довідка про внесення юридичної особи до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення.

Підтвердження
відсутності банкрутства
та документи про
фінансовий стан

Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі про
банкрутство. Можна отримати безкоштовно
після реєстрації на порталі безкоштовних
електронних послуг Міністрества юстиції
України, більше інформації за посиланням:
– https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id
=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all

Підтвердження
виконання податкових
зобов’язань

Довідка з органів ДФС за основним місцем
обліку, надається безкоштовно, строк дії – 10
календарних днів, більше інформації за
посиланням:
– http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovezakonodavstvo/nakazi/62931.html

Підтвердження
виконання зобов’язань
із соціального
забезпечення

Довідка з органів ДФС за основним місцем
обліку, надається безкоштовно, протягом 15
календарних днів, більше інформації за
посиланням:
–

Підтвердження особиучасника тендера

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremistorinki/arhiv1/138334.html

Відомості з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, більше інформації за
посиланням:
– https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr

Підтвердження
економічного та
фінансового становища

Підприємство:
– копія балансу за останній звітній період
(форма Ф-1 «Баланс»), копія Звіту про фінансові
результати за останній звітній період (форма Ф2 «Звіт про фінансові результати»)
Обслуговуючий банк:
– довідка про кредити та обороти та відсутність
заборгованості

Підтвердження
технічної та/або

Залежить від документу, але не перевищує таку

професійної
спроможності

інформацію:
– список відповідних робіт, виконаних за
останні 5 років
– список відповідних поставок або послуг,
виконаних за останні 3 роки
– перелік інструментів та обладнання, що
знаходяться в розпорядженні учасника торгів та
необхідних для виконання контракту
– опис технічних засобів і організаційно технічних
заходів,
що
застосовуються
постачальником, для підтвердження наукової і
дослідницької
бази,
що
належить
постачальнику або знаходиться в його
розпорядженні;
– інформація
про середньорічну кількість
співробітників та кількість управлінських
кадрів протягом останніх 3 років, якщо
тривалість економічного циклу коротша протягом цього періоду
– список осіб і організацій, які можуть бути
залучені до виконання контракту та, зокрема,
відповідати за надання послуг, контроль якості
й управління роботами, разом з інформацією
про їх професійну кваліфікацію, досвід та
освіту, необхідні для виконання угоди, а також
сферу їх діяльності та інформацію про підстави
залучення цих осіб
– інформація, що персонал має відповідну
кваліфікацію, якщо така необхідна відповідно
до законодавства

Підтвердження
забезпечення якості

Відомості/довідки/сертифікати акредитованих
органів з сертифікації продукції, більше
інформації за посиланням:
– http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/

Вичерпний

перелік

необхідних

документів,

які

можуть

вимагати

у постачальників та форма їх подання, який можна переглянути за посиланням:

–https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21555/Regulation_item_
231.pdf
Тендерна пропозиція подається польською мовою, усі документи, що подаються
іншою мовою повинні мати переклад на польську.

