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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/956
z dnia 7 czerwca 2016 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień
publicznych (EBC/2016/17)
ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
jego art. 11 ust. 6,
uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku
Centralnego (1), w szczególności art. 19,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dla zachowania przejrzystości niektóre z zasad wynikających z decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE)
2016/245 (EBC/2016/2) (2) muszą zostać bardziej uszczegółowione,

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji (EU) 2016/245 (EBC/2016/2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
EBC może zamówić u pierwotnego kontrahenta dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane,
niezależnie od ich wartości, pod warunkiem że konieczne zmiany pierwotnego zamówienia nie są istotne.
Zmiany uznaje się za istotne, jeżeli zmieniają one ogólny charakter zamówienia, w szczególności gdy spełniony jest
jeden lub większa liczba następujących warunków:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były częścią pierwotnej procedury udzielenia zamówienia,
umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, przyjęcie oferty
innej niż pierwotnie przyjęta lub też zainteresowałyby procedurą udzielenia zamówienia dodatkowych
uczestników;
b) zmiana wpływa na równowagę ekonomiczną zamówienia na korzyść kontrahenta w sposób nieprzewidziany
w pierwotnym zamówieniu;
c) zmiana znacznie rozszerza zakres zamówienia;
d) nowy kontrahent zastępuje kontrahenta, któremu udzielono pierwotnego zamówienia, w przypadkach innych niż
te wskazane w ust. 4.
Uznaje się, że zmiany nie są istotne w żadnych okolicznościach, jeżeli ich łączna wartość jest niższa niż: a) kwota
progowa wskazana w art. 4 ust. 3 oraz b) 10 % wartości pierwotnego zamówienia w przypadku zamówień na
dostawy i usługi lub 15 % wartości pierwotnego zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane.”;
2) w art. 11 ust. 3 skreśla się ostatnie zdanie;
3) w art. 12 ust. 4 skreśla się ostatnie zdanie;
4) w art. 24 skreśla się ust. 1;
(1) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.
(2) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień
(EBC/2016/2) (Dz.U. L 45 z 20.2.2016, s. 15).
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5) w art. 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Jeżeli kandydat, oferent lub przedsiębiorstwo powiązane z kandydatem lub oferentem angażuje się w przygo
towanie procedury udzielenia zamówienia, np. poprzez doradzanie w sprawie strategii udzielenia zamówienia lub
opracowywania specyfikacji, EBC podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia aby konkurencja nie była
ograniczona przez udział tego kandydata lub oferenta. EBC może wykluczyć kandydatów lub przedsiębiorstwa
z procedury, jeżeli jest to konieczne ze względu na te cele. Przed wykluczeniem kandydat lub oferent otrzymuje
możliwość wykazania, że jego wcześniejsze zaangażowanie nie ogranicza konkurencji.”;
6) w art. 35 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. EBC dokonuje wyboru wykonawców, których zaprasza do udziału w procedurze przetargowej, spośród
oferentów dopuszczonych do dynamicznego systemu zakupów, albo – jeżeli system taki nie został uruchomiony
– z listy odpowiednich wykonawców sporządzonej po przeprowadzeniu procedury wezwania do zgłaszania
zainteresowania. Jeżeli lista taka nie została stworzona, EBC dokonuje wyboru wykonawców, których zaprasza,
według własnego uznania, na podstawie odpowiedniej analizy rynku, biorąc pod uwagę ewentualny interes
transgraniczny, potwierdzając odpowiedniość wykonawców i ich zainteresowanie udziałem w procedurze.
Analiza rynku może obejmować publikację informacji o możliwości związanej z zamówieniem w elektronicznym
systemie zamówień. EBC może także zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej lub
posługując się innymi właściwymi mediami. W takim przypadku wykonawcy zaproszeni do udziału
w procedurze przetargowej zostają wybrani na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Inni wykonawcy spełniający
te same kryteria także mogą zostać zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej.”;
7) w art. 35 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli wartość zamówienia na usługi, o którym mowa w art. 6 ust. 2, bez podatku VAT przewyższa kwotę
750 000 EUR lub jest jej równa EBC publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym. Wykonawcy
zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej zostają wybrani na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Inni
wykonawcy spełniający te same kryteria także mogą zostać zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej.”;
8) w art. 41 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Procedury przetargowe rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszej decyzji będą przeprowadzane do końca na
zasadach określonych w decyzji EBC/2007/5.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 czerwca 2016 r.
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