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Dowiedz sie juDowiedz sie już dzi dziś si się jak wykrywa jak wykrywać i zwalcza i zwalczać zmowy przetargowe - UOKiK organizuje cykl zmowy przetargowe - UOKiK organizuje cykl

bezpbezpłatnych szkoleatnych szkoleń

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zamawiających, którzy zmagają się
ze zmowami przetargowymi, rozpoczął cykl szkoleń, w trakcie których uczestnicy nauczą się identy kować i

przeciwdziałać zmowom przetargowym.

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych”

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Wartość projektu: 679 689 zł, w tym wkład UE to 572 841,89 zł.

Adresaci szkoleAdresaci szkoleń dotycz dotyczących zmów przetargowychcych zmów przetargowych

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorzpracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego.dowego.  Osoby

zainteresowane udziałem w szkoleniach musza wykazać dodatkowo, że zajmujzajmują si się przeprowadzaniem post przeprowadzaniem postępowapowań o o

udzielenie zamówienia publicznego.udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres szkoleZakres szkoleń

W ramach projektu prowadzone są ogólnopolskie szkolenia stacjonarneszkolenia stacjonarne (planowane jest przeszkolenie łącznie ok
1,5 tys. osób). Rejestracja i zapisy na szkolenia realizowane są przez stronę szkoleniarejestracja.uokik.gov.pl
UOKiK udostępnia również szkolenia e-learningoweszkolenia e-learningowe (po zdaniu testu można uzyskać certy kat) – szczegóły na
stronie http://www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl/



De nicja zmowy przetargowej wg. KIODe nicja zmowy przetargowej wg. KIO

Do ciekawych wniosków na temat okoliczności, w których można podejrzewać zmowę przetargową pomiędzy

wykonawcami doszła Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 2017-05-29, KIO 904/17, KIO 912/17

"Twierdzenie Odwołującego, że konsorcjum T. Polska Sp. z o.o., konsorcjum C.R. G. Co Ltd oraz konsorcjum Z.

i konsorcjum B. N. R. powołują się w swoich wnioskach na doświadczenie tych samych podmiotów

udostępniających wszystkim wykonawcom doświadczenia własne, aby z naruszeniem konkurencji zwiększyć
swą szansę na uzyskanie zamówienia, jest zupełnie niezasadne i nie znajduje oparcia w złożonych przez tych

wykonawców wnioskach o dopuszczenie do udziału. Niezależnie od tego, że brak jest podstaw faktycznych do

formułowania tego typu zarzutu wobec wykonawców, Izba wskazuje, że samo ewentualne udostępnienie

zasobów przez podmiot trzeci, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wykonawcom ubiegającym się o

udzielenie zamówienia publicznego, nie stanowi jeszcze podstawy do stwierdzenia istnienia zmowy

przetargowej między wykonawcami. Dla zaistnienia zmowy przetargowej koniecznym jest wykazanie, Dla zaistnienia zmowy przetargowej koniecznym jest wykazanie, żee

celem lub skutkiem niedozwolonego porozumienia jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w innycelem lub skutkiem niedozwolonego porozumienia jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny

sposób konkurencji na rynku wsposób konkurencji na rynku właaściwym, polegajciwym, polegające na uzgadnianiu przez przedsice na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystbiorców przystępujpującychcych

do przetargu lub przez tych przedsido przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsibiorców i przedsiębiorcbiorcę b będdącego organizatorem przetargucego organizatorem przetargu

warunków skwarunków składanych ofert, w szczególnoadanych ofert, w szczególności zakresu pracy i ceny. […]ci zakresu pracy i ceny. […] "

wyszukano w SzuKIO.pl używając frazy: zmowa przetargowa
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