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1. WPROWADZENIE 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część 

dokumentacji przetargowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia. W skład wspomnianej 

wyżej dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty: 

– zaproszenie do składania ofert; 

– warunki złożenia oferty; 

– specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami; oraz 

– ogłoszenie o zamówieniu; 

– wzór umowy z załącznikami. 

Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączone są następujące 

załączniki stanowiące jej integralną część: 

Załącznik I.A.:  Specyfikacje techniczne 

Załącznik I.B.:   Zestawienie cen 

Załącznik II:  Polityka Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska 

naturalnego 

Załącznik III:  Oświadczenie oferenta dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów 

wyboru 

Załącznik IV:   Dane finansowe dostawcy 

Załącznik V:  Formularz z informacjami dotyczącymi grup podmiotów 

gospodarczych 

Załącznik VI:   Oświadczenie dotyczące podwykonawców 

Załącznik VII:  Formularz zawierający informacje finansowe 

Załącznik VIII:  Etykietka umieszczana na wewnętrznej i zewnętrznej kopercie przy 

wysyłaniu oferty 
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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej, Parlament Europejski zdecydował się ogłosić niniejszy 

przetarg w celu zawarcia bezpośredniej umowy na zakup jednostek kompensacji emisji 

gazów cieplarnianych Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów za rok 2019. 

Niniejszy przetarg został opublikowany w formie ogłoszenia o zamówieniu 230769-2020 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 097-230769 z 19/05/2020 r. 

3. OPIS, CEL I SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  

Niniejszy przetarg ma charakter międzyinstytucjonalny. 

 

W niniejszym zamówieniu uczestniczą następujące instytucje Unii Europejskiej: 

 

 Parlament Europejski (PE) jako instytucja główna dla tego przetargu, sygnatariusz 

umowy o świadczenie usług w imieniu pozostałych instytucji; 

 Europejski Bank Centralny 

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

 Europejski Trybunał Obrachunkowy 

 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

 Europejski Komitet Regionów 

 

Przebieg procedur międzyinstytucjonalnych jest następujący: Parlament publikuje przetarg, 

dokonuje oceny ofert we współpracy z instytucjami uczestniczącymi oraz podpisuje odnośną 

umowę o świadczenie usług w imieniu wyżej wspomnianych instytucji uczestniczących. 

 

Wykonawca będzie zatem świadczył usługi na rzecz wszystkich wyżej wspomnianych 

instytucji uczestniczących. 

 

Instytucje uczestniczące dążą do ciągłej poprawy swojej efektywności środowiskowej 

zgodnie z rozporządzeniem nr 1221/2009 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2017/1505 w 

sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we 

Wspólnocie (EMAS).  

Chociaż polityka instytucji uczestniczących w zakresie środowiska opiera się przede 

wszystkim na zapobieganiu emisji lub jej ograniczaniu, to kompensacja emisji stanowi 

istotną część ich strategii mającej na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu. Mimo że 

kompensacja nie może być brana pod uwagę bezpośrednio przy obliczaniu i ewentualnej 

redukcji ich resztkowego śladu węglowego, można ją stosować w przypadkach, gdy emisje 

dwutlenku węgla są nieuniknione lub nie można ich już bardziej ograniczyć. 

W dniu 7 października 2015 r. Prezydium Parlamentu Europejskiego podjęło następujące 

decyzje, na których opiera się niniejsza umowa o kompensację: 

„ 
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 zgodziło się na kompensację ogółu emisji CO2 Parlamentu, w tym emisji z lotów 

odbywanych przez posłów pomiędzy krajem pochodzenia a Brukselą i Strasburgiem, 

w skali roku, [...]; 

 

 zezwoliło na realizację projektów w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (krajach 

AKP) lub, gdyby projekty takie byłyby niedostępne, w krajach objętych europejską 

polityką sąsiedztwa (EPS) posiadających krajowe plany działania lub w krajach 

objętych partnerstwem eurośródziemnomorskim (EuroMed)/należących do Unii dla 

Śródziemnomorza, w krajach kandydujących do członkostwa w UE lub w państwach 

członkowskich; 

 zgodziło się na przyjęcie powszechnie uznanego złotego standardu za normę jakości 

projektów kompensacyjnych w krajach rozwijających się.” 

Celem tego zamówienia na usługi jest kompensacja całkowitej ilości śladu węglowego 

instytucji uczestniczących za rok 2019 zgodnie z wyżej wspomnianą decyzją.  

W 2019 r. całkowita obliczona suma nieuniknionych emisji CO2 dla wszystkich instytucji 

uczestniczących wyniosła 188 000 ton CO2, co reprezentuje liczbę jednostek kompensacji 

emisji, która ma zostać zakupiona jednorazowo w ramach niniejszego zamówienia. 

Jednostki zostaną wykorzystane do kompensacji emisji gazów cieplarnianych instytucji 

uczestniczących w następujących proporcjach: 

 

Instytucje uczestniczące 

 

Udział 

 

CO2 (tony) 

Maksimum 

Pułap (EUR) 

Parlament Europejski 64,37% 121 000 242 000 

Europejski Bank Centralny 8,51% 16 000  32 000  

Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej 

12,23% 23 000 46 000 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 5,85% 11 000 22 000 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny i Komitet Regionów 

9,04% 17 000 34 000 

OGÓŁEM 100% 188 000 376 000 

 

Zamawiane jednostki w odniesieniu do wyżej wymienionych kwalifikowalnych krajów 

muszą być wygenerowane między 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2019 r. 

Całkowita wartość zamówienia wynosi maksymalnie 376 000 EUR. 

Całkowity okres obowiązywania zamówienia wynosi 12 miesięcy. Do wykonywania 

zamówienia można przystąpić dopiero po podpisaniu umowy. 

Z uwagi na charakter zamówienia językiem roboczym do celów procedury i realizacji 

zamówienia będzie język angielski. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na pkt 20.6 załącznika I do rozporządzenia finansowego1.  

                                                 
1 Pkt 20.6 załącznika I do rozporządzenia finansowego: „Instytucja zamawiająca może uznać, że dany podmiot 

gospodarczy nie ma wymaganej zdolności zawodowej umożliwiającej wykonanie zamówienia na 

odpowiednim poziomie jakości, jeżeli ustaliła, że podmiot gospodarczy ma sprzeczne interesy, które mogą 

mieć negatywny wpływ na jego działanie.” 
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4. UCZESTNICTWO W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ 

W niniejszej procedurze przetargowej mogą uczestniczyć na jednakowych warunkach 

wszystkie osoby fizyczne, prawne, podmioty publiczne państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej oraz wszystkie osoby fizyczne, prawne, podmioty publiczne z krajów trzecich, 

które zawarły z Unią Europejską szczególne porozumienie w dziedzinie zamówień 

publicznych dające im dostęp do zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu, 

na warunkach zastrzeżonych w tymże porozumieniu. 

W celu określenia kwalifikowalności oferentów muszą oni wskazać w swoich ofertach 

państwo, w którym mają swoją siedzibę lub zamieszkują. Mają również obowiązek 

przedstawić związane z tym wymagane dowody, różne w zależności od prawa krajowego, 

lub inne równoważne dowody pozwalające Parlamentowi Europejskiemu sprawdzić ich 

pochodzenie. 

Przypomina się, że w następstwie wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego 

Królestwa z UE2 w dniu 1 lutego 2020 r., zwłaszcza jej art. 127 ust. 6, art. 137 i 138, 

odniesienie do osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej należy rozumieć jako uwzględniające osoby 

fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. 

Osoby mające miejsce zamieszkania lub jednostki mające siedzibę w Zjednoczonym 

Królestwie mogą zatem brać udział w niniejszym zamówieniu. 

 

5. GRUPY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  

W przypadku składania oferty przez grupę podmiotów gospodarczych należy obowiązkowo 

wypełnić załącznik V i dołączyć go do oferty. 

Zezwala się na składanie ofert przez grupy podmiotów gospodarczych. Parlament Europejski 

zastrzega sobie prawo do żądania, aby wybrana w drodze przetargu grupa przyjęła określoną 

formę prawną, jeśli jest to warunek konieczny pozwalający na prawidłowe wykonanie 

zamówienia. Wymóg ten Parlament Europejski może podać do wiadomości na każdym 

etapie procedury udzielania zamówienia, tym niemniej zawsze przed podpisaniem umowy. 

W przypadku udzielenia jej zamówienia grupa podmiotów gospodarczych określi swoją 

formę prawną najpóźniej przed podpisaniem umowy. Ta forma prawna może przyjąć 

następujące postaci: 

- podmiot posiadający osobowość prawną uznaną w jednym z państw członkowskich; 

- podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który jednak zapewnia Parlamentowi 

Europejskiemu wystarczający poziom ochrony interesów umownych (w zależności od 

danego państwa członkowskiego może to być na przykład konsorcjum lub też spółka 

powołana do realizacji określonego celu); 

- podpisanie, przez wszystkich partnerów, pewnego rodzaju „pełnomocnictwa” lub 

równoważnego dokumentu ustanawiającego daną formę współpracy. 

                                                 
2 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
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Dowodem rzeczywistego statusu grupy zostanie każdy dokument lub porozumienie 

podpisane między członkami grupy, które należy załączyć do oferty. 

W wyjątkowych przypadkach te dokumenty lub porozumienia mogą zostać zmienione i/lub 

wysłane po upłynięciu terminu składania ofert, jednak w żadnym razie po poinformowaniu 

zainteresowanych oferentów o wynikach przetargu. Parlament Europejski zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty, jeżeli warunki porozumień między członkami grupy zostaną 

zmienione w czasie trwania procedury, jeżeli nie przewidują one solidarnej 

odpowiedzialności wszystkich członków takiej grupy lub jeżeli do oferty nie zostanie 

załączone żadne porozumienie mające moc prawną. 

Parlament Europejski może także zaakceptować inne formy prawne nieprzewidziane 

powyżej, pod warunkiem że będą one zakładały solidarną odpowiedzialność stron i nie będą 

stanowiły przeszkody w wykonywaniu umowy. W każdym razie przypomina się, że w 

umowie, która zostanie podpisana z grupą podmiotów, Parlament Europejski odniesie się 

wyraźnie do istnienia solidarnej odpowiedzialności jej członków. Ponadto Parlament 

zastrzega sobie prawo do żądania w ramach umowy mianowania wspólnego pełnomocnika 

mogącego reprezentować członków i mogącego, między innymi, wystawiać faktury w 

imieniu pozostałych członków. 

Oferty przedstawione przez grupy podmiotów gospodarczych muszą zawierać wyraźne 

określenie roli, kompetencji i doświadczenia każdego z członków. Oferta zostanie złożona 

przez wszystkie podmioty gospodarcze wchodzące w skład grupy, które solidarnie będą 

również ponosić odpowiedzialność za złożenie oferty. 

W przypadku grupy podmiotów gospodarczych dowód prawa przystąpienia do przetargu 

(kwalifikowalność) oraz dowody dotyczące przestrzegania kryteriów wykluczenia i wyboru 

dostarczają wszyscy członkowie grupy. Jeśli chodzi o kryteria wyboru, Parlament Europejski 

może powołać się na zdolność innych członków grupy w celu sprawdzenia, czy dany oferent 

dysponuje środkami koniecznymi do wykonania zamówienia. W takim przypadku 

wymagane będzie przedstawienie zobowiązania reszty członków stwierdzającego, że 

przekazują oni do dyspozycji innych środki konieczne do wykonania umowy. 

6. PAŃSTWO OFERENTA 

Oferenci muszą wskazać, w którym państwie mają siedzibę, oraz przedstawić dowody 

potwierdzające te informacje, zwykle dopuszczane na podstawie prawa tego państwa. 

7. PODWYKONAWSTWO 

Podwykonawstwo jest dozwolone. 

W przypadku zlecenia podwykonawstwa oferent musi obowiązkowo wypełnić załącznik VI 

i dołączyć go do oferty. 

W ofercie należy w miarę możliwości wyszczególnić część zamówienia, której 

podwykonawstwo oferent zamierza zlecić, oraz należy określić podwykonawców. W trakcie 

procedury udzielania zamówienia lub wykonywania umowy Parlament Europejski zastrzega 

sobie prawo do wymagania od oferentów informacji na temat zdolności finansowej, 

gospodarczej, technicznej i zawodowej zaproponowanego(-ych) podwykonawcy(-ów). 

Parlament Europejski będzie mógł zażądać również dowodów niezbędnych do określenia, 

czy podwykonawcy spełniają wymagane kryteria wykluczenia. Oferenci zostają 

poinformowani, że proponowani podwykonawcy nie mogą znajdować się w jednej z sytuacji 
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opisanych w art. 136–141 rozporządzenia finansowego, uniemożliwiających ich udział 

w przetargu ogłoszonym przez Unię Europejską. 

Parlament Europejski sprawdza, czy brani pod uwagę podwykonawcy, w przypadkach gdy 

podwykonawcy powierzana jest znacząca część zamówienia, wypełniają odpowiednie 

kryteria wyboru. 

Parlament Europejski ma prawo odrzucić każdego podwykonawcę, który nie spełnia 

wymagań związanych z kryteriami wykluczenia (zob. pkt 14) i/lub wyboru (zob. pkt 15). 

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do informowania Parlamentu Europejskiego o 

każdym późniejszym zleceniu podwykonawstwa, którego nie przewidziano w ofercie. 

Zamawiający dział Parlamentu Europejskiego zastrzega sobie prawo akceptowania lub 

odrzucania proponowanych podwykonawców. W tym celu będzie mógł zażądać dowodów 

niezbędnych do określenia, czy podwykonawca(-y) spełnia(-ją) wszystkie wymagane 

kryteria. Parlament Europejski udziela pozwolenia zawsze na piśmie.  

Udzielenie zamówienia oferentowi, który proponuje w ofercie podwykonawcę, jest 

równoznaczne ze zgodą na zlecenie podwykonawstwa. 

8. OFERTY WARIANTOWE 

Oferty wariantowe nie są dozwolone.  

9. CENY  

Ceny są ostateczne i nie podlegają indeksacji.  

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oferta 

cenowa zostanie przedstawiona bez VAT i innych równoważnych opłat.  

Oferta powinna zawierać ceny zryczałtowane, całkowite i wyrażone w euro, także 

w przypadku państw, które nie należą do strefy euro. W odniesieniu do oferentów z tych 

państw cena podana w ofercie nie może być indeksowana w zależności od wahań kursów 

wymiany. Wybór kursu wymiany należy do oferenta, który ponosi wszelkie ryzyko lub 

czerpie korzyści związane ze zmianami tego kursu. 

Przy podawaniu cen oferenci muszą wykorzystać zestawienie cen z załącznika I.B, należycie 

wypełnione i podpisane, bez dopisków i zmian. 

10. GWARANCJE FINANSOWE 

Nie dotyczy. 

11. ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Polityka Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 

Oferent, jeśli zostanie mu udzielone zamówienie, zobowiązuje się do dokładnego 

przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w stosunku do ochrony środowiska 

naturalnego w dziedzinie, której dotyczy zamówienie. W związku z tym należy odnotować, 

że Parlament Europejski stosuje system zarządzania środowiskiem naturalnym EMAS 
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 

listopada 2009 r. W załączniku II niniejszej specyfikacji warunków zamówienia znajdują się 

informacje na ten temat dostarczone przez dział zatwierdzający. Oferent, któremu zostanie 

udzielone zamówienie, będzie musiał upewnić się, że informacje przekazane mu przez 

Parlament ogólnie na temat programu EMAS, a w szczególności na temat wdrożenia 

konkretnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, są znane wszystkim jego 

pracownikom pracującym dla Parlamentu Europejskiego. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, może zostać zobowiązany 

do poświadczenia, że każda z osób wykonujących prace wynikające z umowy przeszła 

konieczne i odpowiednie szkolenie zawodowe (z punktu widzenia technicznego, 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska) dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

odpowiedniego postępowania z wykorzystywanymi sprzętem i produktami, w tym w 

zakresie działań w przypadku nieodpowiedniego postępowania lub innych ewentualnych 

incydentów. 

12. POLITYKA PROMOWANIA RÓWNOŚCI SZANS 

Oferent, jeśli zostanie mu udzielone zamówienie, zobowiązuje się do przestrzegania przy 

wykonywaniu zamówienia polityki promowania równości i różnorodności poprzez 

zapewnienie pełnego stosowania wszystkich zasad niedyskryminacji i równości zapisanych 

w traktatach Unii Europejskiej. Dokładniej rzecz ujmując, podmiot, któremu udzielone 

zostało zamówienie, zobowiązuje się do stworzenia, utrzymania i promowania otwartego 

i sprzyjającego włączeniu społecznemu środowiska pracy, szanującego godność ludzką 

i zasady równości szans w trzech priorytetowych aspektach: 

- równość kobiet i mężczyzn,  

- zatrudnienie i integracja osób niepełnosprawnych,  

- likwidowanie wszelkich przeszkód na poziomie rekrutacji oraz wszelkich ewentualnych 

przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.  

13. ZASADY WYKONYWANIA UMÓW RAMOWYCH 

Nie dotyczy.  
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CZĘŚĆ II – KRYTERIA WYKLUCZENIA, WYBORU I UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA 

14. KRYTERIA WYKLUCZENIA 

Pełny tekst art. 136–141 rozporządzenia finansowego dotyczących kryteriów wykluczenia i 

ich stosowania jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nr L-193 

opublikowanym w dniu 30 lipca 2018 r., str. 1–222. Oferenci muszą oświadczyć, że nie 

znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w tych artykułach. 

Art. 136 rozporządzenia finansowego (fragmenty): poniżej przedstawione są tylko ust. 1, 4, 

6 i 7: 

1. Właściwy urzędnik zatwierdzający wyklucza osobę lub podmiot, o których mowa w 

art. 135 ust. 2, z uczestnictwa w procedurach wyboru regulowanych niniejszym 

rozporządzeniem lub z selekcji w celu wykonania środków finansowych Unii, w przypadku 

gdy ta osoba lub podmiot znajduje się w co najmniej jednej z poniższych sytuacji: 

a) osoba lub podmiot znajdują się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec nich 

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, ich aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarcia układu z wierzycielami, gdy ich działalność gospodarcza jest zawieszona lub gdy 

znajdują się one w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w prawie Unii lub prawie krajowym; 

b) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej – że osoba lub podmiot naruszyły swoje obowiązki dotyczące uiszczania 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z mającego zastosowanie 

prawa; 

c) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej – że osoba lub podmiot dopuściły się poważnego wykroczenia zawodowego 

poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub 

norm etycznych grupy zawodowej, do której ta osoba lub ten podmiot należą, lub poprzez 

jakiekolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na ich zawodową wiarygodność, w 

przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące 

niedbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań: 

(i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia 

lub do sprawdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów kwalifikacji lub w 

ramach wykonania zobowiązania prawnego, które to informacje w wyniku nieuczciwości lub 

zaniedbania wprowadzały w błąd; 

(ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu zakłócenia 

konkurencji; 

(iii) naruszenie praw własności intelektualnej; 

(iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez właściwego urzędnika 

zatwierdzającego w trakcie procedury wyboru; 

(v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie lub danemu 

podmiotowi nienależną przewagę w procedurze wyboru; 

d) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że osoba lub podmiot dopuściły 

się któregokolwiek z następujących czynów:  



 

Strona 10 z 17 
 

(i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/1371 oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.;  

(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz 

korupcji czynnej w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą 

zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich 

Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r., lub zachowań, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, lub korupcji zdefiniowanej 

w innych mających zastosowanie przepisach;  

(iii) zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji 

ramowej Rady 2008/841/WSiSW;  

(iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849;  

(v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością 

terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą, odpowiednio, w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW, lub podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, 

współsprawstwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to czynach mowa 

w art. 4 tej decyzji;  

(vi) pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa 

w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE;  

e) osoba lub podmiot dopuściły się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie 

podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązania prawnego 

finansowanego z budżetu, co:  

(i) doprowadziło do przedterminowego zakończenia obowiązywania zobowiązania 

prawnego; 

(ii) doprowadziło do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych; 

lub 

(iii) zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy 

w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;  

f) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej – że osoba lub podmiot dopuściły się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 

ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95; 

g) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej – że osoba lub podmiot utworzyły podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem 

obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków 

prawnych w jurysdykcji ich siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa; 

h) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej – że utworzono podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g). 

(.....)  

4. Właściwy urzędnik zatwierdzający wyklucza osobę lub podmiot, o których mowa w 

art. 135 ust. 2, w przypadku gdy: 

a)  osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem organu administracyjnego, 

zarządzającego lub nadzorczego osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
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która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w 

odniesieniu do tej osoby lub podmiotu, znajduje się w co najmniej jednej z sytuacji, o których 

mowa w ust. 1 lit. c)–h) niniejszego artykułu;  

b)  osoba fizyczna lub prawna ponosząca nieograniczoną odpowiedzialność za długi 

osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 135 ust. 2, znajduje się w co najmniej jednej z 

sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub b) niniejszego artykułu;  

(.....)  

6. Właściwy urzędnik zatwierdzający, w stosownych przypadkach uwzględniając zalecenie 

zespołu, o którym mowa w art. 143, nie wyklucza osoby lub podmiotu, o których mowa w 

art. 135 ust. 2, z udziału w procedurze wyboru lub z selekcji w celu wykonania środków 

finansowych Unii, w przypadku gdy:  

a) osoba lub podmiot podjęły środki zaradcze określone w ust. 7 niniejszego artykułu, 

w zakresie, w jakim są one wystarczające, aby wykazać rzetelność tej osoby lub tego 

podmiotu. Niniejszej litery nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d) 

niniejszego artykułu;  

b) jest to niezbędne, aby zapewnić ciągłość usług, w ograniczonym okresie i w 

oczekiwaniu na przyjęcie środków naprawczych określonych w ust. 7 niniejszego artykułu;  

c) takie wykluczenie byłoby nieproporcjonalne w oparciu o kryteria, o których mowa w 

ust. 3 niniejszego artykułu. 

Ponadto ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu nie ma zastosowania do zakupu dostaw na 

szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy definitywnie likwidującego swoją 

działalność albo od likwidatorów w postępowaniu upadłościowym, w wyniku układu z 

wierzycielami lub podobnej procedury na mocy prawa Unii lub prawa krajowego. 

 W przypadkach braku wykluczenia, o których mowa w akapitach pierwszym i drugim 

niniejszego ustępu, właściwy urzędnik zatwierdzający podaje powody, ze względu na które 

nie doszło do wykluczenia osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 135 ust. 2, oraz 

informuje o tych powodach zespół, o którym mowa w art. 143. 

7. Środki naprawcze, o których mowa w ust. 6 akapit pierwszy lit. a), obejmują w 

szczególności: 

a) środki służące wskazaniu przyczyn sytuacji prowadzących do wykluczenia oraz 

konkretne techniczne, organizacyjne i kadrowe środki w obrębie danego obszaru działalności 

gospodarczej lub działalności osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 135 ust. 2, 

odpowiednie w celu skorygowania zachowania i zapobieżenia jego wystąpieniu w 

przyszłości;  

b) dowód podjęcia przez osobę lub podmiot, o których mowa w art. 135 ust. 2, środków 

mających na celu zrekompensowanie lub naprawienie szkody wyrządzonej interesom 

finansowym Unii w związku ze stanem faktycznym prowadzącym do sytuacji wykluczenia;  

c) dowód, że osoba lub podmiot, o których mowa w art. 135 ust. 2, uiściły lub 

zabezpieczyły płatność każdej grzywny nałożonej przez właściwy organ lub wszelkich 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w ust. 1 lit. b) 

niniejszego artykułu.  

 

Kandydat/oferent jest proszony o wypełnienie załącznika III, w którym wspomniane są 

kryteria wykluczenia.  
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Art. 141 rozporządzenia finansowego (fragmenty): przedstawiono jedynie art. 141 ust. 1. 

Odrzucenie z procedury wyboru 

Właściwy urzędnik zatwierdzający odrzuca z procedury wyboru uczestnika, który: 

a) znajduje się w sytuacji wykluczenia, ustalonej zgodnie z art. 136; 

b)  nie przedstawił informacji wymaganych jako warunek udziału w postępowaniu lub 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd; 

c)   był wcześniej zaangażowany w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w 

procedurze wyboru, w przypadku gdy pociąga to za sobą naruszenie zasady równego 

traktowania, w tym również zakłócenie konkurencji, któremu nie można zaradzić w inny 

sposób. 

Właściwy urzędnik zatwierdzający przekazuje pozostałym uczestnikom procedury wyboru 

odpowiednie informacje, których wymiany dokonano w kontekście lub w wyniku 

zaangażowania uczestnika w przygotowanie procedury wyboru, o czym mowa w akapicie 

pierwszym lit. c). Przed każdym takim odrzuceniem uczestnikowi zapewnia się możliwość 

udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie procedury wyboru nie narusza 

zasady równego traktowania. 

 

Ocena kryteriów wykluczenia 

1. Oferenci dostarczają należycie opatrzone datą i podpisane oświadczenie zawarte w 

załączniku III.  

2. W przypadku grupy podmiotów gospodarczych oświadczenie to należycie wypełniają 

wszyscy członkowie grupy. 

3. W terminie 6 dni kalendarzowych, licząc od dnia powiadomienia o wstępnym udzieleniu 

zamówienia, a przed podpisaniem umowy, oferent, któremu zostanie udzielone 

zamówienie, dostarczy następujące dowody: 

(a) odpowiednie dowody na to, że nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, o 

których mowa w art. 136 ust. 1; 

(b) informacje dotyczące osób fizycznych lub prawnych, które są członkami organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego uczestnika lub które posiadają 

uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne w 

odniesieniu do tego uczestnika, w tym również osób lub podmiotów w ramach 

struktury własności i kontroli oraz beneficjentów rzeczywistych, oraz odpowiednie 

dowody na to, że żadna z tych osób nie znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, 

o których mowa w art. 136 ust. 1 lit. c)–f); 

(c) odpowiednie dowody na to, że osoby fizyczne lub prawne, które przyjmują 

nieograniczoną odpowiedzialność za długi danego uczestnika, nie znajdują się w 

jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136 ust. 1 lit. a) lub b).  

4. Oferent, któremu udzielone zostanie zamówienie, jest zwolniony z obowiązku 

przedłożenia dokumentów potwierdzających, o których mowa w ustępie 2, w przypadku 

organizacji międzynarodowych pełniących rolę oferenta, jeżeli instytucja zamawiająca 

może mieć bezpłatny dostęp do takich dokumentów potwierdzających znajdujących się 

w krajowej bazie danych lub gdy takie dowody zostały już przedłożone do celów innej 

procedury udzielania zamówień i pod warunkiem że dokumenty te zostały wydane nie 



 

Strona 13 z 17 
 

wcześniej niż przed rokiem i są nadal ważne. W takim przypadku oferent składa 

oświadczenie, że złożył już wymagane dokumenty potwierdzające w trakcie 

wcześniejszej procedury udzielania zamówienia, którą wskazuje, i że w jego sytuacji nie 

zaszły od tej pory żadne zmiany.  

15. KRYTERIA WYBORU 

15.1. Zdolność prawna i regulacyjna 

Oferent musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

a) figurować w rejestrze handlowym lub zawodowym, z wyjątkiem organizacji 

międzynarodowych; 

b) w przypadku zamówień na usługi – posiadać określone zezwolenie potwierdzające, 

że jest upoważniony do wykonania zamówienia w kraju swojej siedziby, lub być 

członkiem określonej organizacji zawodowej. 

15.2. Zdolność finansowa i gospodarcza 

Oferent musi posiadać wystarczającą zdolność gospodarczą i finansową, która pozwoli mu 

na wykonanie zamówienia przy poszanowaniu postanowień umownych i z uwzględnieniem 

wartości i zakresu zamówienia. Jeśli w świetle dostarczonych przez oferenta informacji 

Parlament Europejski ma wątpliwości dotyczące zdolności finansowej oferenta bądź też jeśli 

zdolność ta okaże się niewystarczająca do wykonania zamówienia, oferta może zostać 

odrzucona, a oferent nie będzie miał prawa ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie 

finansowe. 

Ponadto w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu Parlament 

Europejski wymaga od oferentów minimalnej zdolności finansowej i gospodarczej, która 

zostanie oceniona na podstawie następujących danych: 

- minimalny obrót w wys. 750 000 EUR w dziedzinie objętej zamówieniem za każdy rok 

z ostatnich trzech lat budżetowych; 

- minimalny poziom ubezpieczenia od ryzyka zawodowego. 

Ocena zdolności finansowej i gospodarczej zostanie przeprowadzona na podstawie danych 

zawartych w następujących dokumentach, które oferenci przedłożą: 

- dowód ubezpieczenia od ryzyka zawodowego; 

- sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat oraz wszelkie inne dodatkowe 

informacje finansowe) lub ich fragmenty za okres równy lub krótszy niż maksymalnie 

trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe;  

- oświadczenie o całkowitym obrocie i obrocie w obszarze objętym zamówieniem w 

okresie, który nie może być dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, za które dane są 

dostępne. 

 

Jeśli oferent nie jest w stanie przedłożyć wymaganych dokumentów referencyjnych, ma 

prawo skorzystać z wszelkich innych dokumentów, które Parlament Europejski uzna za 

właściwe, w celu udowodnienia, że posiada wymaganą zdolność gospodarczą i finansową.  

Oferent może również powołać się na zdolności innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić 
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Parlamentowi Europejskiemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, aby wykonać 

zamówienie, np. przedstawiając w tym celu zobowiązanie takich podmiotów do 

udostępnienia zasobów. W tym przypadku Parlament Europejski ma prawo odrzucić złożoną 

kandydaturę lub ofertę, jeśli ma wątpliwości co do zobowiązania podmiotu trzeciego lub jego 

zdolności finansowych. Parlament Europejski może wymagać, by oferent i jego pozostałe 

jednostki ponosili wspólnie odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 

Na tych samych zasadach grupa podmiotów gospodarczych może powołać się na zdolności 

uczestników swojej grupy lub innych podmiotów. 

Ponadto oferent może zawsze powołać się na zdolności gospodarcze jednego lub kilku 

podwykonawców, o ile zobowiążą się oni do udziału w wykonaniu zamówienia. W takim 

przypadku Parlament Europejski oceni zdolności podwykonawcy(-ów) odnoszące się do 

zakresu jego (ich) udziału w wykonaniu zamówienia. 

15.3. Zdolność techniczna i zawodowa 

Oferent musi posiadać wystarczającą zdolność techniczną i zawodową, która pozwoli mu na 

wykonanie zamówienia przy poszanowaniu postanowień umownych i z uwzględnieniem 

wartości i zakresu zamówienia. Jeśli w świetle dostarczonych przez oferenta informacji 

Parlament Europejski ma wątpliwości dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oferenta 

bądź też jeśli zdolność ta okaże się niewystarczająca do wykonania zamówienia, oferta może 

być odrzucona, a oferent nie będzie miał prawa ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie 

finansowe. 

W ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu Parlament Europejski 

wymaga od oferentów następujących zdolności technicznych i zawodowych: 

- przynajmniej trzyletniego doświadczenia w świadczeniu usług podobnych do 

wymaganych w przedmiotowym zamówieniu. 

Zdolności techniczne i zawodowe podmiotów gospodarczych uzasadnia się na podstawie 

następujących dokumentów: 

–  wykazu głównych usług świadczonych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, 

dat oraz klientów, publicznych lub prywatnych, z załączonymi, na żądanie, 

oświadczeniami złożonymi przez klientów; 

– dowodu opracowania lub certyfikacji odnośnych systemów zarządzania 

środowiskowego i zarządzania jakością (jeżeli ma zastosowanie). 

 

Oferent może również powołać się na zdolności innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić 

Parlamentowi Europejskiemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, aby wykonać 

zamówienie, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. 

W tym przypadku Parlament Europejski ma prawo odrzucić złożoną kandydaturę lub ofertę, 

jeśli ma wątpliwości co do zobowiązania podmiotu trzeciego lub jego zdolności zawodowych 

i/lub technicznych. 

W każdym razie oferent może zawsze powołać się na zdolności gospodarcze jednego lub 

kilku podwykonawców, o ile zobowiążą się oni do udziału w wykonaniu zamówienia. 

W takim przypadku Parlament Europejski oceni zdolności podwykonawcy(-ów) odnoszące 

się do zakresu jego (ich) udziału w wykonaniu zamówienia. 
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Jeżeli Parlament Europejski stwierdzi, że oferent znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, 

który mógłby wpłynąć na wykonanie zamówienia, Parlament może uznać, że oferent nie 

przedstawia właściwego poziomu jakości, żeby wykonać zamówienie.  

Normy zarządzania środowiskiem 

Oferent powinien załączyć do swojej oferty kopię wystawionego przez niezależny organ 

certyfikatu poświadczającego, że oferent zachowuje zgodność ze wspólnotowym systemem 

ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z międzynarodową normą ISO 14001 bądź 

równoważną. Parlament Europejski uzna certyfikaty równorzędne do tych wymaganych 

wydanych przez organy mające siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

Niezależny organ, który wydał certyfikację, musi działać zgodnie prawodawstwem Unii 

Europejskiej oraz normami europejskimi i międzynarodowymi dotyczącymi certyfikacji. W 

przeciwnym razie Parlament Europejski nie przyjmie certyfikacji jako potwierdzenia 

zachowania przez oferenta zgodności z normami.  

Jeśli oferent nie jest w stanie przedstawić wymaganych certyfikatów, może zawsze 

przedstawić inne dowody umożliwiające Parlamentowi Europejskiemu sprawdzenie, czy 

wprowadził środki zarządzania środowiskiem równoważne ze środkami przewidzianymi w 

wymaganych normach środowiskowych. 

Normy zarządzania jakością 

Oferent będzie musiał załączyć do swojej oferty kopię wystawionego przez niezależny organ 

certyfikatu poświadczającego, że oferent zachowuje zgodność z uznaną normą zarządzania 

jakością, taką jak ISO serii 9000 lub równoważne. Parlament Europejski uzna równoważne 

certyfikaty organów mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 

innych akredytowanych niezależnych organów. 

W każdym razie niezależny organ certyfikujący musi przestrzegać szeregu europejskich 

norm dotyczących certyfikacji. 

Ponadto jeśli oferent nie jest w stanie przedstawić dowodu wymaganej certyfikacji, 

Parlament Europejski może przyjąć inne dowody środków równoważnych ze środkami 

przewidzianymi w wymaganych normach gwarantowania jakości. 

16. KRYTERIA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży ofertę zawierającą najlepszą relację 

jakości do ceny.  

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) cena; 

2) usytuowanie geograficzne projektu;  

3) jakość jednostek kompensacji – wymogi dotyczące monitorowania;  

4) jakość jednostek kompensacji w związku ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju 

i złotym standardem. 

 

Kryterium ceny – 1; 
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Oceniający przyznają maksymalnie 30 punktów za kryterium ceny. 

 

Całkowita cena danej oferty zostanie uzyskana przez ważenie ceny każdego projektu i liczby 

jednostek oferowanych przez ten projekt. 

 

Najtańsza oferta spełniająca wymagane kryteria wykluczenia i kryteria wyboru, a także 

zgodna z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w niniejszych specyfikacjach 

uzyska maksymalną liczbę 30 punktów.  

 

Pozostałym ofertom punkty zostaną przyznane proporcjonalnie w stosunku do najtańszej 

oferty. Przy obliczaniu punktów za kryterium ceny stosowany będzie następujący wzór: 

(Pm / Po) * Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

Pm: cena najtańszej oferty 

Po: cena ocenianej oferty 

 

Kryteria jakości 

 

Poszczególnym kryteriom odnoszącym się do jakości przypisuje się następującą wagę: 

 

- Kryterium jakościowe 2: maksymalnie 40 punktów 

- Kryterium jakościowe 3: maksymalnie 15 punktów 

- Kryterium jakościowe 4:  maksymalnie 15 punktów 

 

Jakość każdego projektu oferowanego w ramach danej oferty jest najpierw oceniana osobno. 

Następnie całkowita ocena danej oferty pod kątem jakościowym jest obliczana przez ważenie 

oceny każdego projektu i liczby jednostek oferowanych przez ten projekt. 

 

Kryterium jakościowe 2 – Usytuowanie geograficzne 

-  Preferencje będą mieli oferenci oferujący jednostki kompensacji z projektów 

realizowanych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (kraje AKP), co zostało określone 

w specyfikacjach technicznych niniejszego zaproszenia do składania ofert. Projekty 

realizowane w tych krajach uzyskają zatem maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla 

tego kryterium jakościowego (40 pkt). 

 

-  Projekty realizowane w krajach innych niż kraje AKP, tj. w krajach objętych europejską 

polityką sąsiedztwa (EPS) posiadających krajowe plany działania, w krajach objętych 

partnerstwem eurośródziemnomorskim (EuroMed) / należących do Unii dla 

Śródziemnomorza, w krajach kandydujących do członkostwa w UE lub w państwach 

członkowskich UE uzyskają maksymalną liczbę 10 punktów. 

 

Kryterium jakościowe 3 – Jakość informacji na temat wpływu nabytych jednostek 

kompensacji 

Należy wyraźnie określić korzyści środowiskowe związane z nabytymi jednostkami i 

projektem (projektami). Należy podać szczegóły wpływu projektu (projektów): dokładne 

usytuowanie (usytuowania) geograficzne (region, miasta) oraz wpływ projektu (projektów) 

na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (dokładne liczby, w tym informacje o ilości 

wyrażone w CO2eq). Materiały informacyjne powinny pokazywać, w jaki sposób i do jakiego 

stopnia projekt prowadzi (projekty prowadzą) do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

odpowiadającego jednostkom kompensacji nabytym przez Parlament Europejski w imieniu 
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wszystkich instytucji uczestniczących Za to kryterium można przyznać maksymalnie 15 

punktów. 

 

Kryterium jakościowe 4 – Jakość jednostek kompensacji związana ze złotym standardem i 

wskaźnikami zrównoważonego rozwoju 

 

Projekty w krajach rozwijających się, jak określono w specyfikacjach technicznych 

niniejszego zaproszenia do składania ofert, muszą spełniać warunki złotego standardu lub 

złotego standardu CDM. 

 

Projekty spełniające warunki złotego standardu CDM, które mają pozytywny wpływ na 

największą liczbę wskaźników zrównoważonego rozwoju wymienionych w „Gold Standard 

Passport”, uzyskają największą liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium 

jakościowego. Liczba punktów będzie spadać proporcjonalnie do liczby wskaźników3. 

 

Za to kryterium można przyznać maksymalnie 15 punktów. Projekty niespełniające 

warunków złotego standardu (CDM) mogą uzyskać maksymalnie 5 punktów za to kryterium 

jakościowe. 

 

Całkowita ocena jakościowa danej oferty jest obliczana w następujący sposób: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT : ocena jakościowa oferty 

Q1 : ocena jakościowa pierwszego zaoferowanego projektu 

C1: liczba oferowanych jednostek kompensacji pochodzących z pierwszego projektu, jak 

wskazano w załączniku I.B. („Zestawienie cen“). 

 

Następnie, aby określić stosunek jakości do ceny, stosuje się następującą procedurę: 

Liczba punktów otrzymanych za kryterium ceny [(Pm / Po) * maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania] zostanie dodana do liczby punktów otrzymanych przy ocenie 

kryteriów jakościowych.  

 

Na pierwszym miejscu sklasyfikowana zostanie oferta, która uzyskała najwięcej punktów. 

                                                 
3 Jakość powietrza, jakość i ilość wody, warunki glebowe, inne substancje zanieczyszczające, różnorodność 

biologiczna, jakość zatrudnienia, źródła utrzymania ubogiej ludności, dostęp do przystępnych cenowo 

czystych usług energetycznych, potencjał ludzki i instytucjonalny, zatrudnienie ilościowe i generowanie 

dochodu, równowaga płatności i inwestycji, transfer technologii i samowystarczalność technologiczna. 


