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Jako uzasadnienie wskazano na zamkni´ty
charakter rynków, na których podmioty
w tych sektorach prowadzà dzia∏alnoÊç,

ze wzgl´du na istnienie praw specjalnych lub
wy∏àcznych, przyznawanych przez paƒstwa
cz∏onkowskie w zakresie zaopatrywania, udo-
st´pniania lub obs∏ugi sieci do Êwiadczenia
przedmiotowych us∏ug (Motyw (1) Dyrektywy).

Nowa dyrektywa sektorowa zastàpi∏a obowiàzujàcà
w tym zakresie dyrektyw´ 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordy-
nujàcà procedury udzielania zamówieƒ przez pod-
mioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i us∏ug pocztowych, koordy-

nujàcà procedury udzielania zamówieƒ przez pod-
mioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i us∏ug pocztowych.

W porównaniu z tà dyrektywà nie mo˝na zaob-
serwowaç istotnych zmian struktury udzielania
sektorowych zamówieƒ publicznych w Polsce,
niemniej wprowadza ona powiew nowoczesno-
Êci w tym obszarze, podkreÊlajàc przy tym rol´,
jakà niesie ze sobà innowacyjnoÊç.

Tym razem postawiono na uproszczenie i uelastycz-
nienie procedur udzielania zamówieƒ publicznych,
umo˝liwienie strategicznego wykorzystywania za-
mówieƒ publicznych w odpowiedzi na nowe wy-
zwania w zakresie wspierania innowacji, ochrony
Êrodowiska i przeciwdzia∏ania zmianom klimatu,
przy jednoczesnej poprawie zatrudnienia, zdrowia
publicznego i warunków spo∏ecznych oraz zapewnie-
nie wi´kszego dost´pu do rynku dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw oraz nowych przedsi´biorstw,
co jest chyba sztandarowym celem, stawianym no-
wym regulacjom.

Nowe tryby dla
zamówieƒ sektorowych
Przyj´cie przez Parlament Europejski i Rad´
dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie udzielania zamówieƒ przez podmioty
dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i us∏ug pocztowych
utrzyma∏o odr´bny re˝im prawny dla zamówieƒ
sektorowych.
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Poszczególne rozwiàzania normatywne, jakie wpro-
wadza dyrektywa sektorowa, majà sukcesywnie zbli-
˝aç do osiàgni´cia tych celów. Przy czym cz´Êç z nich
jest wspólna zarówno dla zamówieƒ sektorowych,
jak i dla tych klasycznych, a cz´Êç, z racji specyfiki,
jest ÊciÊle zwiàzane ze szczególnà naturà tych zamó-
wieƒ.

KILKA ISTOTNYCH ZMIAN

Wyró˝nikiem zamówieƒ sektorowych jest znacz-
ne podwy˝szenie ustawowego dolnego progu,
od którego istnieje obowiàzek stosowania usta-
wy. Mo˝na zak∏adaç, ˝e intencjà ustawodawcy
by∏o, aby zamawiajàcy sektorowi byli zobowià-
zani do stosowania ustawy tylko przy umowach
o znacznej wartoÊci.

Obecna regulacja tylko to potwierdza, a dyrekty-
wa wprowadza nowe, jeszcze wy˝sze progi dla tych
zamówieƒ – 414 000 euro w przypadku zamówieƒ
na dostawy i us∏ugi oraz konkursów (poprzednio
400 000 euro) i 5 186 000 euro w przypadku zamó-
wieƒ na roboty budowlane (poprzednio 5 000 000
euro).

Ponadto pojawi∏ si´ nowy próg w przypadku zamó-
wieƒ na us∏ugi spo∏eczne i inne szczególne us∏ugi,
wymienione w za∏àczniku XVII do dyrektywy. Jest
to 1 000 000 euro. Brzmi tajemniczo, ale analizujàc
za∏àcznik, mo˝na dostrzec us∏ugi zdrowotne i spo-
∏eczne, us∏ugi prawne czy us∏ugi hotelowe i restau-
racyjne, a wi´c dotychczasowe us∏ugi nieprioryte-
towe. Zamówienia sektorowe o wartoÊci ni˝szej nie
b´dà zatem w ogóle podlegaç rygorom Prawa zamó-
wieƒ publicznych (dalej: ustawa Pzp), co oznacza,
˝e do post´powaƒ poni˝ej tych progów zamawiajàcy
sà zobowiàzani do przestrzegania jedynie zasad
traktatowych, nie zaÊ procedur opisanych w dyrek-
tywach.

TRYBY W ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH

Dotychczas w zamówieniach sektorowych, co nie-
wàtpliwie odró˝nia∏o je od klasycznych, mieliÊmy do
dyspozycji trzy podstawowe tryby. Katalog ten w sto-
sunku do zamówieƒ klasycznych, poza procedurà

otwartà i ograniczonà, wzbogacony by∏ o negocjacje
z og∏oszeniem (art. 134 ust. 1 Pzp). Tryb ten w od-
niesieniu do zamówieƒ sektorowych móg∏ byç stoso-
wany bez koniecznoÊci realizacji przes∏anek zawar-
tych z art. 55 Pzp. W ÊciÊle okreÊlonych sytuacjach
mo˝liwe jest natomiast zastosowanie trybu negocja-
cji bez og∏oszenia (art. 134 ust. 5 Pzp) oraz trybu za-
mówienia z wolnej r´ki (art. 134 ust. 6 Pzp).

W nowej dyrektywie w dalszym ciàgu jako trzy pod-
stawowe tryby udzielania zamówieƒ publicznych
utrzymane zosta∏y procedura otwarta, procedura
ograniczona oraz procedura negocjacyjna z uprzed-
nim zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie
(art. 44 dyrektywy). Zmian´ mo˝na zaobserwowaç
tylko w nazewnictwie.

JednoczeÊnie, zgodnie z nowymi regulacjami,
paƒstwa cz∏onkowskie majà zapewniç, aby pod-
mioty zamawiajàce mog∏y stosowaç dialogi
konkurencyjne i partnerstwa innowacyjne (art.
44 ust. 3 dyrektywy sektorowej).

O ile dialog konkurencyjny nie jest nowym poj´ciem
dla systemu zamówieƒ publicznych, o tyle partner-
stwo innowacyjne pojawia si´ po raz pierwszy i sta-
nowiç ma nowà form´ procedury dla zamówieƒ in-
nowacyjnych (art. 49 dyrektywy).

PRZES¸ANKI ZASTOSOWANIA
DIALOGU KONKURENCYJNEGO
I PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO

Dyrektywa sektorowa nie definiuje przes∏anek za-
stosowania trybu dialogu konkurencyjnego oraz
partnerstwa innowacyjnego dla zamówieƒ sekto-
rowych. Zamawiajàcy b´dà mogli zatem stosowaç
te procedury bez koniecznoÊci sporzàdzenia uza-
sadniania, kierujàc si´ jedynie wewn´trznym prze-
konaniem o s∏usznoÊci swojego wybory w odniesie-
niu do planowanego zakupu. Ustawodawca unijny,
rozszerzajàc ten katalog na nowe procedury, daje
zamawiajàcym jednoczeÊnie wi´cej swobody. Czas
poka˝e, czy narz´dzia, które majà zwi´kszyç efek-
tywnoÊç i otworzyç innowacyjny rynek zamawia-
jàcym, faktycznie zostanà prawid∏owo wykorzy-
stane.
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WYTYCZNE DLA ZAMAWIAJÑCYCH

Pomimo tego, ˝e nowe uprawnienie nie wià˝e si´
z ˝adnymi nakazami, których zamawiajàcy powinien
przestrzegaç, w ˝adnym wypadku nie mo˝emy po-
wiedzieç, ˝e ma on pe∏nà i niczym nieograniczonà
swobod´ dzia∏ania.

Zarówno przy stosowaniu dialogu konkurencyj-
nego, jak i partnerstwa innowacyjnego zama-
wiajàcy nie powinien post´powaç w sposób
uniemo˝liwiajàcy, ograniczajàcy lub zak∏ócajàcy
konkurencj´.

Podczas negocjacji i dialogu zamawiajàcy zobowiàza-
ni sà do równego traktowania wszystkich oferentów.
Zadbaç wi´c muszà o to, aby wszelkie informacje
udzielane by∏y w sposób pozbawiony wszelkich
oznak dyskryminacji, co mog∏oby zapewniç niektó-
rym oferentom przewag´ nad innymi uczestnikami.

Nie wolno równie˝ ujawniaç pozosta∏ym uczestni-
kom informacji poufnych, udzielanych przez kandy-
data lub oferenta, bioràcych udzia∏ w negocjacjach
lub rozwiàzaƒ, ani innych poufnych informacji
udzielanych przez kandydata lub oferenta, bioràcych
udzia∏ w dialogu, bez ich zgody. Zgoda ta nie mo˝e
mieç formy ogólnego zwolnienia, ale musi byç wyra-
˝ona w odniesieniu do planowanego przekazania
okreÊlonych informacji.

DIALOG KONKURENCYJNY

Dialog konkurencyjny, jako ca∏kowicie nowa procedu-
ra udzielania zamówieƒ publicznych, zosta∏ wprowa-
dzony ju˝ w Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicz-
nych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi (dalej:
dyrektywa 2004/18/WE lub dyrektywa klasyczna
2004/18/WE). O ile jednak dyrektywa klasyczna pos∏u-
giwa∏a si´ poj´ciem dialogu konkurencyjnego, wska-
zujàc szczegó∏owo na warunki jego zastosowania, o ty-
le dyrektywa sektorowa milczy w tym zakresie.

Mo˝na wi´c si´ pokusiç o posi∏kowe zastosowanie
definicji u˝ytej w dyrektywie klasycznej 2004/

18/WE. „Dialog konkurencyjny” oznacza proce-
dur´, w której o udzia∏ ubiegaç si´ mo˝e ka˝dy
wykonawca oraz w ramach której instytucja zama-
wiajàca prowadzi dialog z dopuszczonymi do
udzia∏u kandydatami w celu wypracowania jedne-
go lub wi´kszej liczby odpowiednich rozwiàzaƒ,
spe∏niajàcych jej wymogi, a na ich podstawie wy-
brani kandydaci sà nast´pnie zapraszani do sk∏ada-
nia ofert.

Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamó-
wieƒ publicznych, uchylajàca dyrektyw´ 2004/18/
WE (dyrektywa klasyczna), równie˝ nie definiuje te-
go poj´cia, wskazujàc jedynie na okolicznoÊci, w któ-
rych mo˝e dojÊç do jego zastosowania.

Wydaje si´, ˝e wprowadzenie tego trybu do zamó-
wieƒ sektorowych, jak wskazuje sam ustawodawca
unijny, jest efektem wielu zmian zachodzàcych za-
równo w gospodarce, jak i technologii dost´pnych
produktów. Ju˝ w preambule dostrzec mo˝na ode-
s∏anie do dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, gdzie
podkreÊlono rol´ dialogu konkurencyjnego w przy-
padkach, w których instytucje zamawiajàce nie sà
w stanie zdefiniowaç sposobu zaspokojenia swoich
potrzeb ani oceniç, co mo˝e zaoferowaç im rynek
pod wzgl´dem rozwiàzaƒ technicznych, finanso-
wych lub prawnych, g∏ównie przy projektach inno-
wacyjnych, realizacji du˝ych projektów zintegrowa-
nej infrastruktury transportowej, du˝ych sieci kom-
puterowych lub projektach wymagajàcych z∏o˝onego
i ustrukturyzowanego finansowania (Motyw (60)
dyrektywy).

KTO MO˚E UCZESTNICZYå
W DIALOGU KONKURENCYJNYM

Ka˝dy wykonawca mo˝e z∏o˝yç wniosek o do-
puszczenie do udzia∏u w dialogu konkurencyj-
nym, przedstawiajàc informacje na potrzeby
kwalifikacji podmiotowej, wymagane przez pod-
miot zamawiajàcy.

Wniosek taki sk∏adany jest w odpowiedzi na zapro-
szenie do ubiegania si´ o zamówienie, którego za-
mawiajàcy mo˝e dokonaç za pomocà og∏oszenia
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o zamówieniu, okresowego og∏oszenia informacyj-
nego lub og∏oszenia o istnieniu systemu kwalifiko-
wania.

W zaproszeniu do ubiegania si´ o zamówienie lub
w dokumencie opisowym okreÊlone sà potrzeby
i wymagania zamawiajàcego. RównoczeÊnie i w tych
samych dokumentach okreÊla i precyzuje si´ rów-
nie˝ wybrane kryteria udzielenia zamówienia
i przedstawia orientacyjny harmonogram. Wykonaw-
cy od daty wys∏ania przez zamawiajàcego og∏oszenia
o zamówieniu majà 30 dni na z∏o˝enie wniosku.
W przypadku gdy okresowe og∏oszenie informacyjne
jest stosowane jako zaproszenie do ubiegania si´
o zamówienie, termin ten liczony jest od daty wys∏a-
nia zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania.
W ˝adnym wypadku i nie mo˝e byç to krótszy ni˝
15 dni.

DIALOG

Zamawiajàcy zaprasza do udzia∏u w dialogu jedynie
tych wykonawców, którzy spe∏niajà wymagania
okreÊlone w zaproszeniu, a wi´c po weryfikacji do-
starczonych przez wykonawców informacji. Istot-
nym przy tym jest to, ˝e zamawiajàcy ma prawo
ograniczyç liczb´ kandydatów, których zaprosi do
udzia∏u w post´powaniu, ale takà informacj´ zobo-
wiàzany jest podaç ju˝ w og∏oszeniu.

Dialog prowadzony jest ju˝ w nielicznym gronie wy-
konawców. Jego celem jest ustalenie i sprecyzowanie
Êrodków, które najlepiej zaspokojà potrzeby zama-
wiajàcego i w zasadzie ka˝dy aspekt zamówienia
mo˝e byç na tym etapie omówiony. Podmiot zama-
wiajàcy prowadzi dialog do momentu, gdy jest
w stanie okreÊliç rozwiàzanie lub rozwiàzania, które
mogà zaspokoiç jego potrzeby.

OFERTY OSTATECZNE

Po oÊwiadczeniu, i˝ dialog dobieg∏ koƒca, oraz poin-
formowaniu o tym fakcie jego pozosta∏ych uczestni-
ków, podmioty zamawiajàce zapraszajà uczestników
do sk∏adania ostatecznych ofert, opierajàcych si´ na
rozwiàzaniu lub rozwiàzaniach przedstawionych
i okreÊlonych podczas dialogu.

Inaczej ni˝ w procedurze otwartej, oferty te mo˝na
jeszcze doprecyzowaç, uszczegó∏owiç i dostosowaç
na wniosek zamawiajàcego. Takie doprecyzowanie,
uszczegó∏owienie i dostosowanie lub dodatkowe
informacje nie mogà jednak powodowaç zmian
w istotnych aspektach oferty lub zamówienia, co do-
tyczy równie˝ potrzeb i wymogów okreÊlonych w za-
proszeniu do ubiegania si´ o zamówienie lub w do-
kumencie opisowym, je˝eli zmiany takich aspektów,
potrzeb i wymogów z du˝ym prawdopodobieƒstwem
spowodowa∏yby zak∏ócenie konkurencji lub prowa-
dzi∏yby do dyskryminacji.

PARTNERSTWO INNOWACYJNE

Partnerstwo innowacyjne jest nowym trybem
udzielania zamówieƒ w systemie zamówieƒ pu-
blicznych. Badania i innowacje, w tym ekoinno-
wacje i innowacje spo∏eczne, to jedne z g∏ów-
nych motorów przysz∏ego wzrostu, stanowiàce
centralny punkt strategii „Europa 2020 ” na rzecz
inteligentnego, zrównowa˝onego wzrostu go-
spodarczego, sprzyjajàcego w∏àczeniu spo∏ecz-
nemu.

Celem partnerstwa innowacyjnego jest wykorzysta-
nie zamówieƒ publicznych do wspierania innowacji.
Zakup innowacyjnych produktów, robót budowla-
nych i us∏ug odgrywa kluczowà rol´ w poprawie
skutecznoÊci i jakoÊci us∏ug publicznych, przyczy-
niajàc si´ przy tym do rozwiàzywania powa˝nych
problemów spo∏ecznych. Pozwala tak˝e uzyskaç
optymalnà relacj´ jakoÊci do wielkoÊci zainwesto-
wanych Êrodków, jak równie˝ szersze korzyÊci go-
spodarcze, Êrodowiskowe i spo∏eczne pod wzgl´dem
generowania nowych pomys∏ów, prze∏o˝enia ich na
produkty i us∏ugi innowacyjne, wspierajàc w ten
sposób trwa∏y wzrost gospodarczy (Motyw (57) dy-
rektywy).

Jak odczytaç mo˝na w jednym z komunikatów pra-
sowych Komisji Europejskiej, celem partnerstwa in-
nowacyjnego jest usuwanie s∏aboÊci, wàskich garde∏
i barier w europejskim systemie badaƒ i innowacji,
uniemo˝liwiajàcych rozwijanie i wprowadzanie na
rynek dobrych pomys∏ów lub spowalniajàcych ten
proces. Chodzi tu równie˝ o niedoinwestowanie,
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przestarza∏e regulacje, brak norm i fragmentaryzacj´
rynku.

JednoczeÊnie ustawodawca unijny jest Êwiadomy
tego, ˝e dost´pne na rynku rozwiàzania nie mogà
zaspokoiç potrzeby opracowania innowacyjnego pro-
duktu lub us∏ugi lub innowacyjnych robót budowla-
nych oraz póêniejszego ich zakupu. Dlatego te˝ nale-
˝y umo˝liwiç zamawiajàcym dost´p do szczególnej
procedury udzielania zamówieƒ.

Ta szczególna procedura powinna umo˝liwiç zama-
wiajàcym ustanowienie d∏ugotrwa∏ego partner-
stwa innowacyjnego w celu opracowania, a nast´p-
nie zakupu nowego, innowacyjnego produktu,
us∏ugi lub robót budowlanych, pod warunkiem, ˝e
taki innowacyjny produkt, us∏uga lub roboty bu-
dowlane mogà byç wykonane zgodnie z ustalonymi
poziomami wydajnoÊci i kosztami, bez konieczno-
Êci przeprowadzania odr´bnego post´powania
o udzielenie zamówienia dla ich zakupu. Podkre-
Êlono przy tym, ˝e zamówienia powinny byç udzie-
lane wy∏àcznie na podstawie najlepszej relacji jako-
Êci do ceny, co jest najbardziej odpowiednie do po-
równywania ofert dotyczàcych innowacyjnych roz-
wiàzaƒ.

PROCEDURA

Od strony procedury partnerstwo innowacyjne
niewiele ró˝ni si´ od dialogu konkurencyjnego.
Wst´pna kwalifikacja jest to˝sama z dialogiem
konkurencyjnym poza tym, ˝e zamawiajàcy zo-
bowiàzany jest przygotowaç nieco inne doku-
menty. Ju˝ w og∏oszeniu okreÊla zapotrzebowa-
nie na innowacyjny produkt, us∏ug´ lub roboty
budowlane, które nie mogà zostaç zaspokojone
przez zakup produktów, us∏ug lub robót budow-
lanych ju˝ dost´pnych na rynku.

Wskazuje, które elementy opisu definiujà minimalne
wymogi, jakie muszà spe∏niç wszystkie oferty. Wska-
zówki te muszà byç wystarczajàco precyzyjne, aby
umo˝liwiç wykonawcom ustalenie charakteru i za-
kresu wymaganego rozwiàzania oraz podj´cie decy-
zji co do z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu (art. 49 dyrektywy).

Ponadto, zamawiajàcy mo˝e podjàç decyzj´ o usta-
nowieniu partnerstwa innowacyjnego z jednym
partnerem lub z wieloma partnerami, prowadzàcymi
odr´bne dzia∏ania badawczo-rozwojowe. Nale˝y na-
tomiast zawsze wziàç pod uwag´ zalecenia dyrekty-
wy, gdzie zdaniem ustawodawcy unijnego, rozsze-
rzenie partnerstwa na wi´cej ni˝ jednego partnera
sprzyjaç ma otwarciu konkurencji, a tym samym jest
bardziej po˝àdane.

NEGOCJACJE

Celem partnerstwa innowacyjnego jest opraco-
wanie innowacyjnego produktu, us∏ugi lub robót
budowlanych oraz póêniejszy zakup dostaw,
us∏ug lub robót budowlanych b´dàcych wyni-
kiem tych prac, pod warunkiem, ˝e odpowiadajà
one poziomom wykonania i maksymalnym kosz-
tom uzgodnionym pomi´dzy podmiotami zama-
wiajàcymi a uczestnikami.

Organizacja partnerstwa innowacyjnego obejmuje
kolejne etapy, zgodnie z kolejnoÊcià kroków w pro-
cesie badawczo-innowacyjnym, które mogà obej-
mowaç wytworzenie produktów, Êwiadczenie
us∏ug lub ukoƒczenie robót budowlanych. W ra-
mach partnerstwa innowacyjnego ustala si´ cele
poÊrednie, które majà osiàgnàç partnerzy, oraz
przewiduje wyp∏at´ wynagrodzenia w odpowied-
nich ratach.

W oparciu o te cele zamawiajàcy mo˝e po ka˝dym
etapie postanowiç zakoƒczyç partnerstwo innowa-
cyjne lub, w przypadku partnerstwa innowacyjne-
go z wieloma partnerami, zmniejszyç liczb´ part-
nerów poprzez rozwiàzanie poszczególnych umów,
pod warunkiem, ˝e wskaza∏ w dokumentach
zamówienia takie mo˝liwoÊci i warunki skorzysta-
nia z nich.

Ponadto tryb ten zezwala na negocjacje z oferentami
wst´pnych i wszystkich póêniejszych ofert, z wyjàt-
kiem ostatecznych ofert (odmiennie ni˝ w dialogu
konkurencyjnym). Negocjacjom nie podlegajà nato-
miast minimalne wymogi i kryteria udzielenia za-
mówienia.
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PROJEKTY BADAWCZE
I INNOWACYJNE

Tylko zaproszeni wykonawcy mogà przedk∏adaç pro-
jekty badawcze i innowacyjne. Majà one na celu za-
spokojenie ÊciÊle okreÊlonych potrzeb zamawiajàce-
go. Istotne przy tym jest, ˝e nie mogà one zostaç za-
spokojone przez istniejàce rozwiàzania dost´pne na
rynku. Dalej to ju˝ na zamawiajàcym spoczywa obo-
wiàzek zapewnienia, aby struktura partnerstwa oraz
w szczególnoÊci czas trwania i wartoÊç poszczegól-
nych etapów, odzwierciedla∏y stopieƒ innowacyjno-
Êci proponowanego rozwiàzania i kolejnoÊç dzia∏aƒ
badawczo-innowacyjnych, niezb´dnych do opraco-
wania innowacyjnego rozwiàzania, niedost´pnego
jeszcze na rynku.

UWAGI KO¡COWE

Dodanie dwóch trybów stanowi krok w dobrym
kierunku. Dialog konkurencyjny funkcjonuje

w polskim systemie zamówieƒ publicznych od
d∏u˝szego czasu dlatego jego wdro˝enie do za-
mówieƒ sektorowych nie b´dzie trudne. Ze sto-
sowaniem te˝ nie powinno byç problemów. Nie
wiadomo natomiast, jaki ostatecznie kszta∏t
przyjmà przepisy regulujàce partnerstwo inno-
wacyjne.

Niewàtpliwie dla pewnej grupy zamawiajàcych lub
te˝ dla realizacji niektórych projektów, procedura ta
mo˝e okazaç si´ bardzo interesujàca. Umiej´tne
przeniesienie za∏o˝eƒ dyrektywy do Pzp mo˝e przy-
nieÊç wiele korzyÊci i ciekawych rozwiàzaƒ odzwier-
ciedlajàcych najbardziej dogodnà relacj´ jakoÊci do
ceny. To, czy przyjmie si´ on w systemie zamówieƒ
publicznych i z jakim skutkiem b´dzie stosowany,
zale˝y jedynie od zamawiajàcych, a konkretnie od
otwartoÊci na nowe wyzwania i nowe rozwiàzania.
Zastosowanie nowych trybów bez wàtpienia b´dzie
wymaga∏o czasu, pracy i odwagi, ale mo˝e przynieÊç
zaskakujàce efekty.

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy o mo˝liwoÊci zakupu archiwalnych
numerów miesi´cznika „Zamówienia Publiczne
Doradca” po preferencyjnych cenach.

Ka˝de wydanie miesi´cznika jeszcze d∏ugo
po jego ukazaniu si´ zawiera informacje nie ulegajàce
dezaktualizacji, pomocne w codziennej pracy
zamawiajàcych i wykonawców dzia∏ajàcych w ramach
zamówieƒ publicznych. Zapraszamy zatem
do sk∏adania zamówieƒ na numery archiwalne.

Spis roczników oraz ceny poszczególnych wydaƒ
dost´pne sà na stronie
www.zamowieniapublicznedoradca.pl/archiwum

Zamówienia na archiwalne wydania miesi´cznika „Zamówienia Publiczne Doradca” przyjmujemy
pod nr tel.: 22 610 10 99 oraz adresem e-mail: wydawnictwo@publicus.pl lub za poÊrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Koszty wysy∏ki numerów archiwalnych pokrywa Zamawiajàcy, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
Wysy∏ka jest realizowana po otrzymaniu przez Wydawc´ zamówienia i zaksi´gowaniu wp∏aty.

kolejne numery
tworzà poradnik, który:


