
Szanse biznesowe
dla polskich firm w 
ubieganiu się o 
zamówienia 
publiczne w 
Hiszpanii



WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

HISZPANIA POLSKA

2018: 62.948.390.447,87 euro 202.100.000,00 złotych

(9,7% PKB) (9,55 % PKB)

2019: 72.527.265,48 euro 198.900.000,00 złotych

(9,7% PKB) (8,75% PKB)

2020: 76.100.800,00 euro 183.500.000,00 złotych

(11,11%) (7,9% PKB)

2021 - 2027

Fundusze Plan Odbudowy dla Europy

140.000.000 euro dotacji 136.400.000 euro dotacji

80.000.000 euro pożyczek 34.200.000 euro pożyczek



TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

Nieograniczony

Bardzo uproszczony

Umowa ramowa

Bez ogłoszenia/wolna ręka

Uproszczony

Inne



PROCEDURA NIEOGARNICZONA I JEJ 

WARIANTY 

✓ PROCEDURA BARDZO UPROSZCZONA: dostawy/usługi 15.000 – 60.000

euro; roboty budowalne 40.000 – 80.000 euro; bez warunków udziału w

postępowaniu; tylko obiektywne kryteria oceny ofert (matematyczne); min. 10

dni roboczych na złożenie ofert; bez komisji przetargowej; brak umowy; 1

tydzień; NG: 100.000/200.000 euro.

✓ PROCEDURA UPROSZCZONA: dostawy/ usługi 60.000 – 140.000 euro;

roboty budowalne 80.000 – 2.000.000 euro; min. 15/20 dni na złożenie ofert;

kryteria obiektywne, ewentualnie do 25% kryteriów subiektywnych; 2/3

tygodnie; NG: procedura dla zamówień podprogowych.

✓ PROCEDURA NIEOGRANICZONA PODPROGOWA – min. 15/20 dni na

złożenie ofert; kryteria subiektywne max. 49%.

✓ PROCEDURA NIEOGRANICZONA PONADPROGOWA – min. 30 dni na złożenie

ofert od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE;

kryteria subiektywne max. 49%



REGUŁY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

➢ Szeroki katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy

➢ Przetarg od wartości zamówienia powyżej 15.000 euro

➢ 100% postępowanie elektroniczne

➢ Zasady przejrzystości, obiektywizmu, bezstronności, wolnej konkurencji,

rozsądnego wydatkowania środków publicznych

➢ Sformalizowane procedury dla zamawiających oraz odformalizowanie

spełnienia wymogów dla uczestników (język dokumentów); komisja

przetargowa; wykluczenie to ostateczność

➢ Wyjściowa wartość zamówienia oraz jej uzasadnienie

➢ Waga kryteriów subiektywnych max. 49%; Barcelona - max. waga

kryterium ceny (kosztu) 35%

➢ Zasada trzech kopert (rozdział subiektywnych i obiektywnych kryteriów

oceny ofert); publikacja wyników k. subiektywnych przed otwarciem

“kopert” z ceną

➢ Bezkosztowe odwołanie do trybunału administracyjnego przy wartości

zamówienia powyżej 100.000/3.000.000 euro; poniżej - administracyjne

środki odwoławcze



WARUNKI UDZIAŁU DLA FIRM ZAGRANICZNYCH 

➢ Wraz z ofertą - jednolity europejski dokument zamówienia/deklaracja; dowód

spełnienia warunków po wyborze najkorzystniejszej oferty

➢ Urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców (dowód spełnienia

podstawowych warunków udziału w postępowaniu); obowiązkowy w procedurze

uproszczonej dla wykonawców hiszpańskich; nieobowiązkowy dla pozostałych

uczestników z UE

➢ Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

- roczne przychody nieprzekraczające półtorakrotności rocznej
wartości zamówienia (dokumenty lub oświadczenie uczestnika)

- odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dowód)

➢ Zdolność techniczna lub zawodowa

- wskaz dostaw/usług podobnych do tych będących przedmiotem

zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (referencje lub stosowne

dokumenty wraz z oświadczeniem uczestnika)

- niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia (tytuły, CV,

oświadczenie)

- Certyfikaty ISO, itp.



PLATFORMY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

➢ Centralna platforma zamówień publicznych

➢ Platforma zamówień publicznych w Katalonii

➢ Platforma zamówień publicznych w Kraju Basków

Platforma zamówień publicznych w La Rioja

Platforma zamówień publicznych we WA Madrytu

Platforma zamówień publicznych w Andaluzji

Platforma zamówień publicznych w Navarra

Platforma zamówień publicznych w Galicji

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NDIxsjQ1MLM00Y_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziTVz9nZ3dPIwMLIKNXQyMfFxCQ808gFx3U6CCSHwKjIjTb2rsbBLmFRZgFuzpbmDg6eHm4hNqaArUbkacfgMcwNGAkP5w_Sj8SoygCvA5EawAjxv8PPJzU_Vzo3Lc3Cw9s0wcFRUB14TYWQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OBRD02JPMTPG21004/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPMainBusqueda.jsp/512138350439/-/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/ac70cPublicidadWar/busquedaAnuncios?locale=es
https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes
https://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1224915242285&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_buscadorAvanzado
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/buscador-general.jsf
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoBuscadorAnuncios.aspx
https://www.contratosdegalicia.gal/busqueda.jsp


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aleksandra Czajka

aczajka@tornosabogados.com

linkedin.com/in/aleksandra-czajka-b2ab34ba

mailto:aczajka@tornosabogados.com

