Załącznik Nr 9 do SIWZ

Zwalczanie zmów przetargowych
W tym module zapoznamy się z instrumentami i sposobami zwalczania zmów
przetargowych. Rozpoczniemy od omówienia sektorów i czynników ułatwiających zawieranie
zmów przetargowych, aby następnie omówić źródła informacji o zmowach i środki
dowodowe na ich zawarcie. Skoncentrujemy się również na przedyskutowaniu instrumentów
dochodzeniowych Prezesa UOKiK oraz sankcji jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców
dopuszczających się nielegalnego porozumienia. Przedstawimy ponadto praktyczne
problemy, które uniemożliwiają organowi antymonopolowemu wszczęcie postępowania
w sprawie zmów przetargowych.
1. Sektory i czynniki ułatwiające zawieranie zmów przetargowych
System zamówień publicznych dotyczy olbrzymiej liczby rynków, stąd zmowy
przetargowe mogą występować praktycznie w każdym sektorze gospodarki. Pewne branże
jednak, takie jak budownictwo, usługi informatyczne czy transportowe, są szczególnie
narażone na tego rodzaju praktyki, ponieważ przetargi są najpopularniejszymi formami
zawierania

kontraktów.

Często

też

cechy

danego

rynku

wpływają

na

większe

prawdopodobieństwo powstania zmowy przetargowej. I tak, prawdopodobieństwo się
zwiększa jeżeli:
1.

dany rynek jest silnie skoncentrowany i grupa konkurentów jest ograniczona,

2.

istnieją bariery uniemożliwiające nowym przedsiębiorcom wejście na dany
rynek, a w konsekwencji uczestnictwo w określonych postępowaniach
przetargowych,

3.

na rynku działa niewielka liczba przedsiębiorców, których łączą stosunki
handlowe,

rodzinne

lub

na

którym

przedsiębiorcy

zrzeszeni

są

w stowarzyszeniach branżowych,
4.

konkurencja ma charakter przede wszystkim cenowy, tj. gdy przy danym
przetargu nie występuje „czynnik kreatywny” „jakościowy”, a oferty oceniane
są na podstawie ceny,

5.

transakcje dokonywane na danym rynku są jawne, co ułatwia uczestnikom
niedozwolonego porozumienia monitorować odstępstwa od uzgodnionych
działań.
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2. Wykrywanie zmów i instrumenty ich zwalczania

Jednym z największych wyzwań dla organów ochrony konkurencji w zakresie zmów
przetargowych, jak również innych porozumień ograniczających konkurencję jest kwestia ich
wykrycia i udowodnienia. Uzgodnienia te zazwaczaj mają charakter tajny, a ponadto mogą
mieć nieformalny charakter. Dodatkowo, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z nielegalności
takich zachowań i niszczą lub ukrywają wszelkie dowody bezpośrednie, które mogłyby
wskazywać na naruszenie przepisów ochrony konkurencji. Należy pamiętać również, że za
zawarcie zmowy przetargowej grozi odpowiedzialność karna (art. 305 kodeksu karnego),
więc osoby zaangażowane w zmowę dołożą wszelkich starań aby ją skrycie ukryć.
Wykazanie istnienia zmowy przetargowej jest zatem niezwykle trudne dowodowo. Wobec
braku dowodów bezpośrednich zmowę można często oceniać jedynie po poszlakach,
przesłankach i okolicznościach konkretnej sprawy, a wnioski oparte są na zasadach logiki.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2006 r. sygn. akt III SK 6/06 „w
przypadku postawienia przedsiębiorcom zarzutu zawarcia niedozwolonego porozumienia
dotyczącego

uzgodnienia

cen

jako

elementu

najsilniej

oddziałującego

na relacje

konkurencyjne między przedsiębiorcami, a zarazem wpływającego na wybór ofert przez
odbiorców, które uznawane jest za jedno z najcięższych naruszeń zakazu praktyk
ograniczających konkurencję, możliwe - a niekiedy nawet konieczne - jest zastosowanie
domniemań faktycznych, ponieważ porozumienia tego rodzaju (dokonane w jakiejkolwiek
formie) nie tylko nie przybierają postaci pisemnych umów, lecz nawet są otaczane przez
samych biorących w nich udział przedsiębiorców pełną dyskrecją“. Sąd wskazał również, że
w praktyce możliwość skorzystania przez Prezesa UOKiK z dowodów bezpośrednich jest
ograniczona ze względu na świadomość przedsiębiorców co do nielegalności takich działań.
Udowodnienie zawarcia porozumienia cenowego za pomocą dowodów pośrednich jest
dopuszczone w orzecznictwie1
W związku z powyższym, fakt zawarcia zmowy przetargowej może być ustalony w rezultacie
wnioskowania, którego podstawą są właściwie ustalone fakty, które nie mogą - posiłkując
się zasadami logiki i doświadczenia życiowego - znaleźć wytłumaczenia w inny sposób niż
przez przyjęcie, iż strony zawarły porozumienie ograniczające konkurencję.
1

por. wyroki Sądu Antymonopolowego z 20 września 1995 r., XVII Amr 15/95, Wokanda 1996 nr
8, s. 57, z 12 marca 2001 r., XVII Ama 38/00, wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 1996 r., I CRN
49/96, OSNC 1996 nr 9, poz. 124.
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2.1. Źródła informacji o zmowach przetargowych
2.1.1. Zawiadomienia
Jak już wspomniano wykrycie porozumień ograniczających konkurencję, w tym zmów
przetargowych, jest bardzo trudnym zadaniem. Zatem warto omówić źródła z których Prezes
UOKiK czerpie informacje o naruszeniach reguł konkurencji. Przede wszystkim są to skargi
(zawiadomienia) kierowane do Urzędu przez przedsiębiorców (konkurentów, uczestników
przetargu), konsumentów, uczestników rynku lub inne instytucje i urzędy państwowe.
Informacje o naruszeniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję mogą zostać
również przekazane Urzędowi anonimowo. Nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to forma
listowna, czy e-mailowa. Zawiadomienie do Urzędu może zawierać w szczególności:
 wskazanie przedsiębiorców lub przedsiębiorcy, któremu zarzucane jest stosowanie
praktyki ograniczającej konkurencję,
 możliwie dokładny opis sytuacji, która wzbudziła podejrzenie zmowy,
 wskazanie przepisu ustawy antymonopolowej, który mógł zostać naruszony (w przypadku
zmowy przetargowej będzie to w szczególności art. 6 ust. 1 pkt 7 okik),
 uzasadnienie,
 dane osoby zgłaszającej.
oraz wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy.
W celu ułatwienia składania zawiadomień w przypadku podejrzenia o zmowę przetargową,
UOKiK przygotował wzorzec takiego zawiadomienia, który jest dostępny na stronach Urzędu
pod adresem:
https://uokik.gov.pl/zglos_zmowe_przetargowa.php
Warto wspomnieć, że w toku postępowania przetargowego zamawiający może również
uzyskać informacje o istnieniu innych antykonkurencyjnych porozumień, niebędących jednak
zmowami przetargowymi. Takie porozumienia nie muszą mieć bezpośredniego związku z
postępowaniem przetargowym, jednak mogą wpływać na warunki konkurencji w przetargu.
Jeśli np. potencjalni dostawcy tłumaczą, że nie mogą złożyć oferty konkurencyjnej ze
względu na restrykcje zawarte w porozumieniach dystrybucyjnych (na mocy których
producent kontroluje minimalną cenę odsprzedaży lub zastrzega wyłączność terytorialną
konkretnym dystrybutorom), to każdy tego typu przypadek powinien również zostać
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zgłoszony do UOKiK, który jest kompetentny w sprawach oceny wpływu takich porozumień
na konkurencję.
Wystąpienia

kierowane

do

Urzędu

są

traktowane

jako

sygnały

zauważonych

nieprawidłowości rynkowych i analizowane. W szczególności sprawdzana jest możliwość
wszczęcia postępowania oraz ewentualny dobór narzędzi niezbędnych do pozyskania
materiału dowodowego. Nie ma znaczenia z jakiego źródła pochodzą informacje wskazujące
na zasadność działań Urzędu – postępowania w sprawach praktyk ograniczających
konkurencję są bowiem wszczynane i prowadzone z urzędu.
Należy pamiętać również, że skuteczne zwalczanie zmów przetargowych zależy też od
podmiotów zamawiających, którzy jako organizatorzy przetargu mają o nim największą
wiedzę. Postępowania w sprawach zmów przetargowych były najczęściej wszczynane
właśnie w związku z otrzymanymi przez Prezesa UOKiK zawiadomieniami pochodzącymi od
zamawiających, którzy zaobserwowali pewne nieprawidłowości lub od konkurentów
startujących w tym samym przetargu co przedsiębiorcy pozostający w zmowie. W kilku
sprawach, Prezes UOKiK otrzymał informację o podejrzeniu zmowy przetargowej od organu
kontroli.

2.1.2. Program łagodzenia kar (leniency)
Bardzo

ważnym

narzędziem,

które

umożliwia

pozyskiwanie

informacji

o

porozumieniach ograniczających konkurencję, jest program łagodzenia kar. W Polsce
program leniency funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Jego podstawę prawną stanowi ustawa
antymonopolowa. Zgodnie z nią, na całkowite odstąpienie od kary może liczyć
przedsiębiorca, który:
 jako pierwszy z uczestników zmowy złoży wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub
obniżenie kary pieniężnej,
 dostarczy dowód wystarczający do wszczęcia postępowania antymonopolowego, lub
przedstawi dowód, który w istotny sposób przyczyni się do wydania decyzji o uznaniu
praktyki za ograniczającą konkurencję, albo też przedstawi informacje umożliwiające
UOKiK uzyskanie takich dowodów, pod warunkiem że UOKiK jeszcze tych dowodów lub
informacji nie posiada,
 nie nakłaniał innych przedsiębiorców do udziału w porozumieniu,
 nie ujawniał zamiaru złożenia wniosku,
 będzie w pełni współpracować z UOKiK,


zaprzestanie udziału w porozumieniu najpóźniej niezwłocznie po złożeniu wniosku
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leniency.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia wszystkich tych warunków, może ubiegać się o
obniżenie sankcji finansowej (o maksymalnie 50%, 30% lub 20% w zależności od kolejności
złożenia wniosku), pod warunkiem że:
 złoży wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej,
 przedstawi dowód mający istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, którego UOKiK nie
posiadał,
 nie ujawniał zamiaru złożenia wniosku,
 będzie w pełni współpracować z UOKiK,
 zaprzestanie udziału w porozumieniu najpóźniej niezwłocznie po złożeniu wniosku
leniency.
Uczestnik zmowy, który chce wziąć udział w programie łagodzenia kar (leniency), powinien
więc złożyć formalny wniosek. Wniosek można złożyć:
 osobiście: pisemnie lub ustnie w Centrali lub Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów,
 pocztą, na adres: Departament Ochrony Konkurencji UOKiK, pl. Powstańców Warszawy
1, 00-950 Warszawa,
 faksem: (22) 826 10 33,
 e-mailem na adres: leniency@uokik.gov.pl.
W przypadku składania wniosku bez podpisu elektronicznego za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub za pomocą faksu oryginał należy dostarczyć do UOKiK w ciągu pięciu dni.
Ponadto od 18 stycznia 2015 r. funkcjonuje w Polsce również program leniency plus.
Program ten dotyczy przedsiębiorcy objętego już programem leniency, który w toczącym się
postępowaniu spełnia warunki do zastosowania wobec niego obniżenia kary pieniężnej.
Takiemu przedsiębiorcy może być przyznana dodatkowa obniżka (o 30%) kary w tym
postępowaniu, jeżeli jako pierwszy złoży wniosek leniency dotyczący innego porozumienia.
O ile program leniency dobrze funkcjonuje przy wykrywaniu porozumień ograniczających
konkurencję jako takich, o tyle instrument ten nie jest do końca efektywny w przypadku
wykrywania zmów przetargowych. Zmowy przetargowe są bowiem jedynym rodzajem
antykonkurencyjnego porozumienia, które oprócz odpowiedzialności administracyjnej na
podstawie ustawy uokik podlega również odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego
(art. 305). Zatem uczestnicy zmów przetargowych - wiedząc że grozi im odpowiedzialność
karna - mogą nie być zainteresowani skorzystaniem z dobrodziejstwa programu leniency,
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polegającego jedynie na uniknięciu lub obniżeniu kary finansowej nakładanej przez Prezesa
UOKiK.
2.1.3. Inne działania Prezesa UOKiK
Oprócz analizy zewnętrznych sygnałów wpływających do Urzędu, Prezes UOKiK
podejmuje szereg inicjatyw własnych mających na celu wykrywanie zmów przetargowych.
Między innymi prowadzi w tym celu badania rynku, które stanowią diagnozę stanu
konkurencji oraz jego koncentracji. Dodatkowo w ramach tzw. białego wywiadu Urząd śledzi
informacje naukowe, prasowe oraz branżowe, które mogą wskazywać na występowanie
nieprawidłowości na rynku.
Monitorowane przez Urząd są także przetargi związane z wydatkowaniem środków
unijnych na podstawie opracowanej przez UOKiK, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju,
metodologii

wykrywającej

sygnały

świadczące

o

zagrożeniu

wystąpienia

zmowy

przetargowej. Metodologia powstała w oparciu o doświadczenia GDDKiA, polskie i
zagraniczne orzecznictwo antymonopolowe w zakresie zmów przetargowych oraz teorii
mikroekonomii. Służy ona monitorowaniu prawidłowości wydatkowania środków w ramach
nowej perspektywy finansowej UE i zawiera zestaw wskaźników opracowanych na
podstawie ogólnodostępnych informacji o przetargu lub o serii przetargów. Wyodrębniono
pięć najczęściej występujących scenariuszy zmów przetargowych i w ramach każdego z nich
tzw. czerwone flagi –wskaźniki, których osiągnięcie może świadczyć o antykonkurencyjnej
praktyce.
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