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polegaj¹ na handlu wiadectwami pochodzenia i przywo³uj¹ wiadectwa
o zupe³nie innym charakterze ni¿
sprzed nowelizacji. Zwraca siê uwagê,
i¿ brak przepisu zawartego w art. 8,
ust. 2 móg³by skutkowaæ niepo¿¹danym ujednoliceniem wiadectw pochodzenia z ró¿nych okresów obowi¹zywania przepisów ustawy. Z treci
art. 11 wynika, spójnie z zapisami
w art. 8, ¿e w pierwszym pó³roczu obowi¹zuj¹ w omawianej materii przepisy
dotychczasowe.
Próby okrelenia na rok 2007 poziomu
ilociowego obowi¹zku zakupu energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciep³a  obowi¹zkiem
pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE wiadectw pochodzenia z wysoko sprawnej kogeneracji, zarówno przez Prezesa URE, jak i obecnie
przez Ministra Gospodarki, spotkaæ siê
mog¹ z zarzutem naruszania konstytucyjnego porz¹dku prawnego. Prezes URE
nie ma kompetencji do okrelania poziomu obowi¹zku zakupu energii elektrycznej z kogeneracji (zarówno energii
w sensie fizycznym, jak i wiadectw pochodzenia)  zatem próba uregulowania
tego zagadnienia w pimie z dnia
5 kwietnia 2007 roku, znak DPE-413-191
(1)/2007/LW, skierowanym do prezesów
przedsiêbiorstw energetycznych, nawet
przy za³o¿eniu najlepszych intencji, jest
nieuprawniona (art. 7 oraz art. 87, ust. 1
w po³¹czeniu z art. 93, ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Minister Gospodarki, zgodnie
z delegacj¹ zapisan¹ w Prawie energetycznym, okreli³ poziom ilociowy obowi¹zku na rok 2007. Zmiana tego poziomu w trakcie okresu rozliczeniowego jest
nieprawna. Regulacja zmieniaj¹ca ilociowy poziom obowi¹zku z rozliczanego
ca³orocznie na rozliczany oddzielnie
w dwóch okresach po zawarciu kontraktów miêdzy wytwórcami a przedsiêbiorstwami zajmuj¹cymi siê obrotem energi¹
jest niedozwolon¹ ingerencj¹ w obrót gospodarczy. Taka ewentualna regulacja
naruszy pewnoæ prawa  adresaci norm
prawnych musz¹ mieæ okrelone podstawy do planowania swoich dzia³añ. Zak³ócenie mo¿e prowadziæ do ¿¹dañ odszkodowawczych wobec Skarbu Pañstwa (art. 2 oraz art. 77, ust. 1 Konstytucji RP, w nawi¹zaniu do orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, który uzna³ naruszenie zasady zakazu retroaktywnoci
za naruszenie konstytucyjnej zasady demokratycznego pañstwa prawnego).

12

I

R E G U L A C J E •

Ponadto mechaniczne podzielenie iloci energii elektrycznej ze skojarzenia
na dwa pó³rocza  w ten sposób, by zachowaæ udzia³y tej energii w iloci energii sprzedanej odbiorcom koñcowym
 jest ignorowaniem praw fizyki.
Pod wzglêdem warunków klimatycznych
i pogodowych mo¿na porównywaæ rok
do roku lub odpowiadaj¹ce sobie czêci
roku, za w ¿adnym przypadku nie s¹ porównywalne pierwsze pó³rocze z drugim.
Podsumowuj¹c wnioski z lektury
przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo
energetyczne, ustawy Prawo ochrony
rodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnoci i jej otoczenia prawnego,
nale¿y stwierdziæ, ¿e dokumentami potwierdzaj¹cymi wykonanie w roku 2007
omawianego obowi¹zku mog¹ byæ
jedynie:
n w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku  dokumenty potwierdzaj¹ce zakup energii elektrycznej ze
skojarzonych róde³ energii przy³¹czonych do sieci lub wytworzenie we
w³asnych skojarzonych ród³ach
energii i sprzeda¿ tej energii odbiorcom koñcowym oraz owiadczenia wytwórców, potwierdzaj¹ce, ¿e
sprzedana energia elektryczna zosta³a
wytworzona w podanym okresie
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a
w ród³ach spe³niaj¹cych wymagania
zawarte w par. 3 i 4 rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
9 grudnia 2004 roku w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a
n w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku przedstawione do
umorzenia wiadectwa pochodzenia
z kogeneracji lub dokumenty potwierdzaj¹ce wniesienie op³aty zastêpczej
Jeli za chodzi o iloæ energii z kogeneracji, bêd¹cej podstaw¹ oceny wykonania obowi¹zku w roku 2007, to nie
ma znaczenia podzia³ roku na okresy
pó³roczne. £¹czny udzia³ energii elektrycznej z kogeneracji zakupionej
w pierwszym pó³roczu i wynikaj¹cej
z przedstawionych do umorzenia wiadectw pochodzenia oraz op³at zastêpczych w drugim pó³roczu w wolumenie
energii sprzedanej odbiorcom koñcowym w ca³ym roku kalendarzowym 2007 musi byæ nie mniejszy
ni¿ 15,2 proc.
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Na początku bieżącego
roku – w styczniowym
numerze biuletynu
– rozpoczęliśmy cykl
artykułów poświęconych
relatywnie nowym
w polskim systemie
prawnym elektronicznym
procedurom zamówień
publicznych.
W kolejnych odcinkach
przedstawialiśmy tryb
licytacji elektronicznej,
dynamiczny system
zakupów oraz aukcję
elektroniczną.
iniejszy artyku³, bêd¹cy podsumowaniem cyklu, ukazuje siê
w przededniu wejcia w ¿ycie kolejnej nowelizacji Prawa zamówieñ publicznych1. Bie¿¹ca nowela niewiele
jednak zmienia w regulacjach dotycz¹cych elektronicznych procedur. Zmiany
w tym obszarze maj¹ wy³¹cznie charakter kosmetyczny2 i zasadniczo nie zmieniaj¹ konstrukcji oraz przebiegu e-procedur. Dlatego nale¿y uznaæ, ¿e artyku³y opublikowane w poprzednich wydaniach biuletynu pozostaj¹ aktualne równie¿ w nowym stanie prawnym.
Zgodnie z wczeniejsz¹ zapowiedzi¹,
w niniejszym artykule, czwartym z serii,
postaramy siê zestawiæ podobieñstwa
i ró¿nice poszczególnych elektronicznych procedur oraz wskazaæ te z nich,
które najlepiej odpowiadaj¹ specyfice
funkcjonowania spó³ek dystrybucyjnych
w sektorze energetycznym. Artyku³ podzielilimy na trzy czêci. W pierwszej
porównamy najwa¿niejsze elementy
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Elektroniczne procedury
zamówień publicznych
Część 4 - podsumowanie
charakteryzuj¹ce poszczególne e-procedury, w drugiej wska¿emy ró¿nice
w ich przebiegu, w trzeciej natomiast
spróbujemy je oceniæ pod k¹tem
atrakcyjnoci dla sektora elektroenergetycznego.

Najwa¿niejsze cechy e-procedur
Tryb, proces i dogrywka

Tylko jedn¹ sporód elektronicznych
procedur odnajdziemy wród ustawowych trybów udzielania zamówieñ publicznych (tj. w Rozdziale III Tryby
udzielania zamówieñ Dzia³u II ustawy). Samodzielnym trybem jest bowiem
wy³¹cznie licytacja elektroniczna. Zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 jest to tryb,
który charakteryzuje siê sk³adaniem
ofert przez oferentów na stronie internetowej, w czasie bezporedniego po³¹czenia z t¹ stron¹. Kolejne przepisy
Oddzia³u VII Licytacja elektroniczna
doprecyzowuj¹ specyfikê tej instytucji,
dziêki czemu licytacja funkcjonuje
w ustawie jako samodzielna, kompleksowo uregulowana procedura zakupowa, zrównana rang¹ z innymi trybami
udzielania zamówieñ.
Takiej samodzielnoci nie mo¿na przypisaæ dwóm pozosta³ym elektronicznym procedurom. Ujmuj¹c rzecz
w skrócie nale¿y stwierdziæ, ¿e zamawiaj¹cy (tj. podmiot zobowi¹zany
do stosowania przepisów ustawy) nie
bêdzie w stanie dokonaæ zakupu stosuj¹c wy³¹cznie przepisy o aukcji elektronicznej lub przepisy o dynamicznym
systemie zakupów. Obie te instytucje
pe³ni¹ funkcjê pomocnicz¹, daj¹c zamawiaj¹cym mo¿liwoæ korzystania z komunikacji internetowej w toku postêpowañ prowadzonych w tradycyjnych trybach udzielania zamówieñ.
Sporód wy¿ej wskazanych dwóch
elektronicznych procedur, ustawa Prawo zamówieñ publicznych bardziej
kompleksowo reguluje dynamiczny sys-
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tem zakupów (DSZ). Zosta³ on zdefiniowany w s³owniczku zamieszczonym
w art. 2 ustawy jako ograniczony
w czasie elektroniczny proces udzielania zamówieñ publicznych, których
przedmiotem s¹ dostawy powszechnie
dostêpne nabywane na podstawie umowy sprzeda¿y lub us³ugi powszechnie
dostêpne. Definicja wskazuje wiêc,
¿e DSZ jest elektronicznym procesem
udzielania zamówieñ. Z kolei szczegó³owe regulacje nt. dynamicznego systemu (zawarte w art. 102-109 ustawy) odsy³aj¹ do przepisów o przetargu nieograniczonym, jako regulacji w³aciwych zarówno dla ustanowienia DSZ,
jak i przeprowadzania postêpowañ
w jego ramach.
Zupe³nie inaczej przedstawia siê sprawa aukcji elektronicznej, która w za³o¿eniu jest swojego rodzaju dodatkowym, fakultatywnym etapem postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og³oszeniem.
Zgodnie z przepisem art. 91a ustawy,

je¿eli postêpowanie jest prowadzone
w jednym z wy¿ej wymienionych trybów oraz wystêpuj¹ inne wymienione
w tym przepisie przes³anki, zamawiaj¹cy po dokonaniu oceny ofert (tj. ofert
papierowych) w celu wyboru najkorzystniejszej oferty mo¿e przeprowadziæ
aukcjê elektroniczn¹. Aukcja jest wiêc
przeprowadzan¹ na platformie internetowej swoist¹ dogrywk¹ maj¹c¹ miejsce
w toku tradycyjnego, papierowego
postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia.
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
zawarte w ustawie regulacje nt. elektronicznych procedur nie maj¹ jednorodnego charakteru, co przekrela mo¿liwoæ prostego zestawienia i porównania ich cech. Ogólnie m¿na jednak
stwierdziæ, ¿e Prawo zamówieñ
publicznych oferuje trzy elektroniczne procedury, sporód których jedna jest trybem udzielenia zamówienia
(licytacja elektroniczna), druga stanowi
wstêp do zastosowania trybu przetargu
nieograniczonego (dynamiczny system
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zakupów), natomiast trzecia jest etapem
trybu (aukcja elektroniczna).

Przedmiot postępowania
w sprawie udzielenia
zamówienia
Ustawodawca zró¿nicowa³ równie¿
uwarunkowania stosowania poszczególnych elektronicznych procedur.
Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê ograniczenia przedmiotowe. I tak przedmiotem licytacji elektronicznej mog¹ byæ
wy³¹cznie dostawy lub us³ugi powszechnie dostêpne o ustalonych standardach jakociowych. Oznacza to, ¿e
w trybie licytacji nie mo¿na kupowaæ
robót budowlanych. W literaturze wskazuje siê, ¿e za powszechnie dostêpne
nale¿y uznaæ dostawy lub us³ugi maj¹ce charakter seryjny, masowy, popularny i z tych przyczyn ³atwe do osi¹gniêcia3, natomiast ustalone standardy jakociowe posiadaj¹ us³ugi stosunkowo
trwa³e, rzadko podlegaj¹ce zmianie
oraz dok³adnie okrelone albo norma-
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Najmniej ograniczeñ przedmiotowych zawieraj¹ przepisy o aukcji elektronicznej. Ogólnie nale¿y przyj¹æ, ¿e
aukcjê mo¿na zastosowaæ w ka¿dym
postêpowaniu prowadzonym w jednym
z trzech wskazanych trybów i w zwi¹zku z tym przedmiot zamówienia nie ma
tutaj znaczenia. Oznacza to w szczególnoci, ¿e aukcjê elektroniczn¹ mo¿na zastosowaæ równie¿ w przypadku
nabywania robót budowlanych. Jedynie
ograniczenia przedmiotowe zosta³y zawarte w art. 91a ust. 2 ustawy gdzie wy³¹cza siê mo¿liwoæ stosowania aukcji
w przypadku zamówieñ w zakresie
dzia³alnoci twórczej lub naukowej,
a tak¿e je¿eli podawana w ofercie cena nie jest cen¹ rycza³tow¹.

Kryteria
Poszczególne elektroniczne procedury ró¿ni¹ siê równie¿ w zakresie
mo¿liwoci doboru kryteriów oceny
ofert. Najmniej elastyczn¹ procedur¹
w tym zakresie jest licytacja elektroniczna, w toku której zamawiaj¹cy mo¿e

Niewątpliwie cechą wspólną omawianych procedur
jest możliwość przeprowadzenia przetargów
z ich wykorzystaniem całościowo lub choćby
częściowo na platformie elektronicznej.
lizowane cechy w zakresie jakoci czy
ustalone standardy ich wiadczenia.4
Inaczej ujêty zosta³ dopuszczalny
przedmiot dynamicznego systemu zakupów. W definicji tej instytucji (art. 2
pkt. 2a ustawy) wskazuje siê, ¿e przedmiotem DSZ mog¹ byæ dostawy powszechnie dostêpne nabywane na podstawie umowy sprzeda¿y lub us³ugi powszechnie dostêpne. Równie¿ wiêc
w tym przypadku wy³¹czona jest mo¿liwoæ nabywania robót budowlanych
z zastosowaniem systemu. Jak siê wydaje nie ma w¹tpliwoci, ¿e pojêcie
powszechnej dostêpnoci powinno
byæ interpretowane jednolicie na gruncie wszystkich przepisów ustawy.
Wskazany wiêc powy¿ej sposób rozumienia tego pojêcia bêdzie wiêc znajdowa³ zastosowanie równie¿ w tym
przypadku.
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porównywaæ oferty tylko pod wzglêdem ceny. Natomiast w przypadku aukcji elektronicznej zamawiaj¹cy ma
mo¿liwoæ stosowania kryteriów, które
³¹cznie spe³niaj¹ trzy nastêpuj¹ce warunki: a) zosta³y okrelone w SIWZ postêpowania, b) umo¿liwiaj¹ automatyczn¹ ocenê ofert bez ingerencji zamawiaj¹cego oraz c) by³y kryteriami z zastosowaniem których dokonano oceny
ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej (czyli w czêci papierowej postêpowania). Jak wynika z powy¿szego,
co do zasady aukcja powinna siê odbywaæ z zastosowaniem takich samych
kryteriów jak poprzedzaj¹cy j¹ etap papierowy postêpowania, ale nie musi
tak byæ we wszystkich przypadkach.
Jest bowiem dopuszczalne zastrze¿enie
przez zamawiaj¹cego w SIWZ, ¿e aukcja zostanie przeprowadzona z zasto-

sowaniem wy³¹cznie kryteriów wybranych sporód kryteriów u¿ytych w etapie papierowym. Najbardziej elastyczn¹ e-procedur¹ w zakresie mo¿liwoci
doboru kryteriów jest dynamiczny system zakupów. Ustawodawca nie sformu³owa³ tutaj ¿adnych ograniczeñ, co
powoduje ¿e zamawiaj¹cy mo¿e dowolnie uregulowaæ sposób oceny sk³adanych ofert.

Ograniczenia wartościowe
Prawo zamówieñ publicznych w odniesieniu do jednej z e-procedur, licytacji elektronicznej, formu³uje ograniczenie maksymalnej wartoci szacunkowej
przedmiotu zamówienia. Zgodnie
z art. 74 ust. 2 ustawy, szacunkowa wartoæ zamówienia udzielanego w tym
trybie musi byæ mniejsza ni¿ kwoty
okrelone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Oznacza to wiêc, ¿e w przypadku zamówieñ udzielanych przez tzw. zamawiaj¹cych sektorowych, szacunkowa
wartoæ zamówienia musi byæ mniejsza
ni¿ 422.000 euro netto. Pozosta³e dwie
procedury elektroniczne nie zawieraj¹
tego typu ograniczeñ.

Przebieg procedur
elektronicznych
– porównanie
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, ze
wzglêdu na niejednorodnoæ procedur
elektronicznych, trudno jest dokonaæ
ich bezporedniego porównania. Mo¿na jednak wskazaæ w przebiegu pewne
cechy wspólne, w³aciwe wszystkim
elektronicznym narzêdziom wyboru
oferty.
Niew¹tpliwie cech¹ wspóln¹ omawianych procedur jest mo¿liwoæ przeprowadzenia przetargów z ich wykorzystaniem ca³ociowo lub choæby czêciowo na platformie elektronicznej. Samo wszczêcie postêpowania nastêpuje:
n w trybie licytacji elektronicznej
 przez zamieszczenie og³oszenia
o zamówieniu na stronie internetowej, przy czym mo¿e to byæ strona zamawiaj¹cego lub strona innego
podmiotu, na której prowadzona bêdzie licytacja
n w dynamicznym systemie zakupów
 wraz z zamieszczeniem og³oszenia
o zamówieniu, którego celem jest
utworzenie DSZ
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n w aukcji elektronicznej  postêpowanie w sprawie udzielenia zamówienia wszczyna siê w sposób w³aciwy
dla jednego z trzech trybów, w których mo¿e zostaæ zastosowana dogrywka, natomiast samo dodatkowe
postêpowanie z zastosowaniem formy elektronicznej uruchamiane jest
po zakoñczeniu tradycyjnej oceny
ofert przetargowych, poprzez zaproszenie przez zamawiaj¹cego  drog¹
elektroniczn¹  do udzia³u w aukcji
wszystkich wykonawców, którzy z³o¿yli oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu
Zarówno w trybie licytacji elektronicznej, jak i w dynamicznym systemie
zakupów zainteresowani wykonawcy
w odpowiedzi na og³oszenie sk³adaj¹
odpowiednio  wnioski o dopuszczenie
do udzia³u w licytacji oraz oferty orientacyjne wraz z owiadczeniem o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu i wymaganymi dokumentami.
Wymóg ten nie wystêpuje w toku dogrywki elektronicznej, bowiem zosta³
ju¿ spe³niony na etapie dopuszczenia
do udzia³u w tradycyjnych trybach postêpowania.
O ile trudno jest porównywaæ przebieg dynamicznego systemu zakupów
(bêd¹cego procesem udzielania zamówieñ publicznych) do pozosta³ych
e-procedur, o tyle mo¿na wskazaæ, i¿
mechanizmy przebiegu licytacji i aukcji
elektronicznej s¹ do siebie zbli¿one.
Charakteryzuj¹ siê tym, ¿e w toku postêpowania zaproszeni do udzia³u wykonawcy za pomoc¹ formularza
umieszczonego na stronie internetowej
(umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie niezbêdnych danych w trybie bezporedniego po³¹czenia z t¹ stron¹) sk³adaj¹
kolejne, korzystniejsze post¹pienia podlegaj¹ce automatycznej ocenie i klasyfikacji. Wspólnym dla wszystkich e-procedur, w tym tak¿e dla DSZ, jest wymóg
opatrywania tych post¹pieñ (ofert) bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu. Ustawodawca w art. 79 ustawy przewidzia³
mo¿liwoæ przeprowadzenia licytacji
jedno- albo wieloetapowo, przy czym
decyzjê o liczbie etapów podejmuje zamawiaj¹cy, informuj¹c o tym w og³oszeniu. W przeciwieñstwie do licytacji,
aukcja elektroniczna zawsze przebiega
jednoetapowo.
Nieco inne obowi¹zki ci¹¿¹ na zamawiaj¹cym w przyrównywanych
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procedurach tak¿e w zakresie informacji udzielanych wykonawcom. W toku
licytacji elektronicznej ma on bowiem
obowi¹zek bie¿¹cego przekazywania
informacji m.in. o pozycji sk³adanych
przez nich ofert oraz cenach ofert sk³adanych przez pozosta³ych uczestników,
podczas gdy w toku aukcji zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany jedynie do bie¿¹cego przekazywania ka¿demu wykonawcy informacji o pozycji z³o¿onej
przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji oferty najkorzystniejszej. Do momentu zamkniêcia aukcji elektronicznej zamawiaj¹cego obowi¹zuje zakaz ujawniania informacji
umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê wykonawców, natomiast bezporednio
po zamkniêciu  zarówno procedury
aukcyjnej jak i licytacji  zamawiaj¹cy
podaje na stronie internetowej (wskazanej w og³oszeniu o zamówieniu) nazwê
(firmê) oraz adres wykonawcy, którego
ofertê wybrano.
W dynamicznym systemie zakupów
procedura przebiega nieco inaczej
 w odpowiedzi na uproszczone og³oszenie o postêpowaniu jednostkowym,
zamieszczone na stronie internetowej,
wykonawcy sk³adaj¹ oferty orientacyjne. Po ich niezw³ocznej weryfikacji zamawiaj¹cy zaprasza wykonawców dopuszczonych do systemu do sk³adania ofert ostatecznych. Z³o¿one w postaci elektronicznej oferty otwierane s¹
w jednakowym czasie tak, by w pe³ni
zachowaæ zasadê uczciwej konkurencji.

Postêpowanie we wszystkich z trzech
omawianych procedur koñczy zawarcie
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oczywicie po uprzednim up³ywie terminu do wniesienia
rodków ochrony prawnej. Powy¿sze
obrazuje schemat u do³u strony.

E-procedury w spółkach
dystrybucyjnych
Jak siê wydaje oferowane przez Prawo zamówieñ publicznych elektroniczne procedury mog¹ w istotny sposób
wspieraæ efektywnoæ wydatkowania
rodków przez ka¿dego zamawiaj¹cego. Niew¹tpliwie s¹ to narzêdzia szczególnie atrakcyjne dla zamawiaj¹cych
dysponuj¹cych du¿ymi bud¿etami,
do których nale¿¹ spó³ki dystrybucyjne.
W przypadku bowiem procedury o kilku- lub wielomilionowej wartoci szacunkowej, zmobilizowanie wykonawców do obni¿enia ceny oferty nawet
o u³amek procenta generuje widoczne
oszczêdnoci. Dla spó³ek dystrybucyjnych, które do czasu wydzielenia operatorów systemów s¹ z definicji zamawiaj¹cymi sektorowymi, najszersze
mo¿liwoci stwarzaj¹ dynamiczny system zakupów oraz aukcja elektroniczna. Pierwsza z procedur daje zamawiaj¹cym mo¿liwoæ sta³ego mobilizowania dostawców towarów lub us³ug poprzez przeprowadzanie szybkich i doæ
odformalizowanych procedur zakupowych z zastosowaniem elektronicznej
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komunikacji. W praktyce mo¿e byæ to
bardzo efektywna formu³a zamawiania
asortymentów, których cena jest uzale¿niona od cen surowców okresowo podlegaj¹cych du¿ym wahaniom. Procedura ta powinna siê wiêc szczególnie
sprawdziæ w postêpowaniach, których
przedmiotem jest np. zakup kabli, przewodów lub transformatorów.
Dla spó³ek sektora dystrybucyjnego
niew¹tpliwe równie¿ wydaj¹ siê byæ
walory aukcji elektronicznej. Zastosowanie aukcji znacznie uelastycznia procedurê udzielenia zamówienia publicznego. Procedura zakupowa, która
przedtem w zasadzie koñczy³a siê
na publicznym otwarciu ofert, obecnie
dziêki aukcji elektronicznej mo¿e byæ
kontynuowana, a dogmatyczny zakaz
modyfikowania raz z³o¿onej oferty nie
ogranicza ju¿ dzia³añ zamawiaj¹cych.
Co wiêcej, na etapie aukcji procedura
staje siê jawna i ka¿dy z oferentów mo¿e na bie¿¹co korygowaæ ofertê i dostosowywaæ swoje zachowania do konkurentów.
Dla zamawiaj¹cych sektorowych najmniej atrakcyjn¹ elektroniczn¹ formu³¹
bêdzie z pewnoci¹ licytacja elektroniczna. Mo¿liwoæ zamawiania przy pomocy tego trybu wy³¹cznie dostaw
i us³ug oraz ograniczenie wartoci
szacunkowej do kwoty 422 tys. euro
(tj. do kwoty, do której udzielanie
zamówieñ sektorowych jest wy³¹czone
z ustawy) zdecydowanie niweczy uzasadnienie stosowania tego trybu przez
dystrybutorów energii. W zakresie wy¿ej wskazanej kwoty mog¹ oni bowiem
organizowaæ dowolne elektroniczne
procedury  tj. równie¿ procedury
na zasadach innych ni¿ przewidziane
w ustawie Prawo zamówieñ publicznych.
n
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Spółki
w rankingu
500
a prze³omie kwietnia i maja
w dzienniku Rzeczpospolita
i w tygodniku Polityka jak co roku ukaza³y siê rankingi 500 najwiêkszych polskich firm. W lad za tym
w naszym biuletynie przedstawiamy
miejsca przedsiêbiorstw energetycznych
zwi¹zanych z PTPiREE.
W zestawieniu Polityki kryterium
kwalifikacji stanowi³a suma przychodów
ogó³em. Natomiast w przypadku Rzeczpospolitej o pozycji w rankingu decydowa³y przychody ze sprzeda¿y. Poda-

N

no równie¿ miejsce w ubieg³orocznym
zestawieniu. Wed³ug Polityki dwie
spó³ki poprawi³y swoje miejsce z zesz³ego roku, cztery utrzyma³y pozycjê,
a dziewiêæ spad³o w rankingu. Rzeczpospolita wskazuje, ¿e dwie spó³ki
awansowa³y na licie, trzy utrzyma³y
swoje miejsce, a dziesiêæ obni¿y³o pozycje na licie najlepszych firm w Polsce.
Pe³ne listy odnaleæ mo¿na w dodatku do Rzeczpospolitej z 25 kwietnia
br. oraz w Polityce nr 17/18.
OPRACOWANIE: M. M., A. G.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy  Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. 2007 nr 82,
poz. 560, wchodzi w ¿ycie z dniem
11 czerwca 2007 roku.
2
Np. w przepisach o licytacji elektronicznej skraca siê z 15 do 7 dni od daty og³oszenia minimalny termin do sk³adania
wniosków o dopuszczenie do udzia³u
w licytacji.
3
W. Dzier¿anowski (w:) Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz. Wydanie II., Warszawa 2006, str. 210.
4
Tam¿e.
1
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