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Projekt Komisji Europejskiej - Integrity Pacts
- civil control mechanisms for safeguarding
EU funds 2015-2019
Ochrona funduszy strukturalnych i spójności UE przed
korupcją w zamówieniach publicznych

Skłonienie instytucji wdrażających (w PL Ministerstwo
Rozwoju) do przetestowania nowego narzędzia, wstępny
wybór sektorów i partnerstwa IW z ngos-ami

Pilotaż „paktu uczciwości” w 11 państwach członkowskich UE,
przy współpracy z organizacjami społecznymi, finansowany ze
środków DG Regio Komisji Europejskiej i koordynowany przez
Transparency International

Pakty uczciwości w Europie
- 17 pilotaży w 11 państwach
Unii Europejskiej do końca 2019;
- monitorowane są zamówienia w
obrębie 11 różnych sektorów,
m.in. transport, kultura, służba
zdrowia, edukacja;
- wartość wszystkich zamówień
publicznych biorących udział w
projekcie to 920 milionów euro;
- 15 organizacji społecznych
wybranych do monitoringu paktu.

Czym jest pakt uczciwości?
• umowa między instytucją zamawiającą /oferentami/
wykonawcą/ niezależnym monitorem, której strony zobowiązują
się działać w sposób przejrzysty, przestrzegać antykorupcyjnych
procedur i przeciwdziałać nadużyciom;
• udział zewnętrznego, niezależnego obserwatora monitorującego
przestrzeganie paktu;

• elastyczna forma zobowiązań, dostosowana do prawa i specyfiki
zamówień publicznych w danym kraju;
• pożądane jest, aby pakt obejmował cały proces zamówienia,
czyli jego przygotowanie, okres składania ofert, wybór wykonawcy,
realizację i odbiór zamówienia.

Pakt jako subklauzula do SIWZ (II moduł)
Uzupełnienie I modułu Paktu, tj. porozumienia Fundacja – PKP PLK.
Jest obowiązkowy dla Wykonawcy, zawiera regulacje dotyczące m.in. :
- monitoringu korespondencji z Zamawiającym
towarzyszących podpisaniu i realizacji umowy;

i dokumentów

- oświadczeń o nienaruszaniu uczciwej konkurencji;

• cyklicznych spotkań o stanie realizacji paktu uczciwości;
• prawa wizytacji Partnera Społecznego na placu budowy;
• realizacji polityki ochrony sygnalistów i zasad etycznych;
Brak sankcji za niedotrzymanie ustaleń, ALE zerwanie paktu z winy
instytucji zamawiającego/ wykonawcy może prowadzić do cofnięcia
środków unijnych na inwestycję.

Pakt uczciwości z perspektywy Wykonawcy
✓ budowa dobrej reputacji Wykonawcy;

✓ monitoring działań konkurencji i zamawiającego w czasie przetargu;
✓ możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów Fundacji i ich pomocy
m.in. w zakresie wdrożenia, doskonalenia i stosowania infrastruktury
etycznej oraz polityki ochrony sygnalistów;
✓ Fundacja wspomaga komunikację między instytucją zamawiającą a
wykonawcą, ale nie jest arbitrem w sporach między nimi;
✓ konsekwencje też dla podwykonawców (udostępnianie umów,
oświadczenia uczciwości, ochrona pracowników ujawniających nadużycia);
✓ działania edukacyjno-informacyjne Fundacji i PLK podejmowane w
związku z zamówieniem objętym paktem.

Zachęcamy do kontaktu z
Programem Odpowiedzialne
Państwo Fundacji Batorego:
op@batory.org.pl

Więcej o projekcie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improvin
g-investment/integrity-pacts/

