
Wspólne ubieganie się 
o zamówienie publiczne 

– szansa czy ryzyko?   
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W ramach webinarium, 
chcielibyśmy Państwu 

przedstawić najciekawsze  
zagadnienia, które zostały 

poruszone w naszej książce 
„Combating collusion in 

public procurement. Legal 
limitations on joint bidding”. 

Odniesiemy się również do 
regulacji zawartych w nowej 

ustawie PZP, która weszła 
w życie 1 stycznia 2021 r.

1) W jakich okolicznościach wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne
może zostać uznane za porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji („zmowę przetargową”)?

2) Konsekwencje dla przyszłych postępowań o zamówienie publiczne:

• od kiedy wykonawca podlega wykluczeniu (okres wykluczenia)
i jak wypełnić JEDZ?

• uprawnienia zamawiających / KIO a postępowanie przed UOKiK

• wymagany zakres self-cleaning i kiedy go przeprowadzić

• wpływ ewentualnych naruszeń na pozostałe spółki z grupy
kapitałowej

3) Konsorcjum vs. korzystanie z potencjału podmiotów trzecich – skutki dla
postępowania o zamówienie publiczne, możliwość wymiany tzw.
podmiotu trzeciego



Konkurencja w zamówieniach publicznych?

Combating Collusion in Public Procurement: Legal Limitations on Joint 
Bidding, Elgar Edward Publishing, październik 2020 r.
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Autorzy analizują w jasny i uporządkowany sposób, jak struktury

umożliwiające wspólny udział w postępowaniach o zamówienie

publiczne mogą być oceniane z punktu widzenia prawa

konkurencji. Wyjaśniają w jakich okolicznościach wspólne oferty

mogłyby zostać uznane za porozumienia mające na celu

ograniczenie konkurencji - praktykę powszechnie znaną jako

zmowy przetargowe. W książce przedstawiono, jak zawieranie

porozumień w sprawie wspólnego ubiegania się o zamówienie

mogłoby stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Art. 57 ust. 4 pkt (d)

Dyrektywy 2014/24/UE.

Publikacja jest dostępna na stronie wydawnictwa Elgar Edward

Publishing.

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/combating-collusion-in-public-procurement-9781789904840.html


Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne –
szansa czy ryzyko?
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Counsel
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Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki 
webinarium. 

Prosimy o przesłanie pytań na adres: 
agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość 
zadawania pytań za pomocą czatu.
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