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REALIZACJA PROJEKTU POD KĄTEM 
WYMAGAŃ PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

WYBRANE PROBLEMY



ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW       
W RAMACH POIiŚ.

II. WYNIKI DOTYCHCZAS PROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ NFOŚIGW.

III. WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH I DOKONYWANIEM ZMIAN UMÓW Z WYKONAWCAMI.



Nowe regulacje dotyczące procedur zawierania 
umów w ramach POIiŚ

1. Elektronizacja zamówień publicznych.

2. Udzielanie zamówień publicznych a RODO.

3. Zmiana ustawy wdrożeniowej z 2017 r.



Elektronizacja zamówień publicznych

Przepisy dyrektyw UE 2014/24/UE i 2014/25/UE nakazują państwom
członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o
udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w przypadku
zamawiających centralnych obowiązek ten istnieje od dnia 18 kwietnia 2017 r.).

Na gruncie przepisów krajowych formalno – prawna implementacja rozwiązań
przewidzianych treścią dyrektyw w sprawie zamówień publicznych została
wprowadzona poprzez nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
22 czerwca 2016 r. oraz wprowadzenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie środków komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320).



Elektronizacja zamówień publicznych (c.d.)

• stwierdzono rozbieżność w literalnym brzmieniu przepisu dotyczącego
elektronicznego przesyłania przez wykonawców oświadczeń - w ustawie z
dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320);

• z otrzymanej opinii UZP w powyższej sprawie wynika, że przekazywanie od
dnia 18.04.2018r. oświadczeń w formie elektronicznej dotyczyć będzie
wyłącznie dokumentu JEDZ.



Elektronizacja zamówień publicznych (c.d.)

Informacja Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12.04.2018 r.:

• aktualny stan realizacji Platformy e-Zamówienia;

• projekt budowy Miniportalu e-Zamówienia, który ma umożliwić
komunikację elektroniczną zamawiającego z wykonawcami, zgodnie z
dyrektywą UE, w okresie po 18.10.2018 r., do czasu zakończenia budowy
właściwego Portalu e-Zamówienia (do sierpnia 2018 powstanie wersja
testowa, funkcjonowanie od 1.10.2018 r.);

• planowane zmiany legislacyjne, mające na celu odsunięcie w czasie (do
końca 2019r.) obowiązku pełnej elektronizacji dla zamówień o wartości
poniżej progów UE;

• planowane przez UZP działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie
elektronizacji zamówień publicznych (zakładka e-zamówienia i adres
mailowy: ezamowienia@uzp.gov.pl).



Udzielanie zamówień publicznych a RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporządzenie RODO).

Rozporządzenie będzie bezpośrednio obowiązywać w porządkach prawnych
wszystkich krajów członkowskich UE.

10 maja 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych.

Trwają też prace nad pakietem zmian wprowadzających RODO do poszczególnych
regulacji sektorowych, które zostaną zamieszczone w przygotowywanym projekcie
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.



Istotne kwestie związane z wejściem w życie Rozporządzenia 
RODO w odniesieniu do zamówień publicznych

1. Weryfikacja zdolności wykonawcy do przetwarzania danych osobowych
na etapie postępowania.

a) możliwość żądania certyfikatów RODO, tzn. zaświadczeń o zgodności
istniejących w przedsiębiorstwie systemów przetwarzania danych
osobowych z Rozporządzeniem RODO (art. 42 ust. 1 Rozporządzenia
RODO);

b) w opinii UZP certyfikaty RODO mogą być brane pod uwagę zarówno jako
warunek udziału w postępowaniu, jak i kryteria oceny ofert, ale tylko
wówczas, gdy przedmiot zamówienia ma związek z ochroną danych
osobowych. W przeciwnym wypadku należy przyjąć, że przedsiębiorca w
ramach własnej działalności gospodarczej i tak musi wypełniać obowiązki
wynikające z RODO, a więc nie ma podstaw do stawiania dodatkowych
warunków udziału w postępowaniu związanych z tymi kwestiami,
szczególnie biorąc pod uwagę dobrowolność certyfikacji.



Istotne kwestie związane z wejściem w życie Rozporządzenia 
RODO w odniesieniu do zamówień publicznych (c.d.)

UZP stwierdził, że w świetle treści art. 22 ust. 1a i 1b PZP, jeżeli przedmiot
zamówienia nie dotyczy RODO, warunek udziału w postępowaniu odnoszący
się do obowiązku wykazania się przez wykonawców certyfikatem RODO
wydaje się nadmierny i może być uznany za ograniczający konkurencję i
utrudniający dostęp do zamówienia, zwłaszcza podmiotom z sektora MŚP.

Podobnie należy ocenić kwestię kryteriów oceny ofert odnoszących się do
certyfikacji RODO, ustanowienia inspektora ochrony danych osobowych czy
też ukształtowania w przedsiębiorstwie wykonawcy procesów związanych z
ochroną danych, które mogą być uznane za zasadne jedynie wówczas, gdy
przedmiot zamówienia jest związany z przetwarzaniem danych osobowych.



Istotne kwestie związane z wejściem w życie Rozporządzenia 
RODO w odniesieniu do zamówień publicznych (c.d.)

2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia – (motyw preambuły 78
oraz art. 25 Rozporządzenia RODO) – konieczność uwzględniania ochrony
danych w fazie projektowania.

3. Sformułowanie odpowiednich postanowień we wzorze umowy - jeśli
realizacja umowy będzie się wiązać z powierzeniem przetwarzania
danych osobowych wykonawcy, musi ona zawierać stosowne zapisy
gwarantujące spełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia
RODO. Dodatkowo zamawiający powinien przewidzieć w umowie
stosowne kary umowne w przypadku naruszeń zasad ochrony danych
osobowych z winy wykonawcy oraz przewidzenie możliwości
dokonywania zmian w tym obszarze (np. w sytuacji pojawienia się
nowych interpretacji i wytycznych).



Istotne kwestie związane z wejściem w życie Rozporządzenia 
RODO w odniesieniu do zamówień publicznych (c.d.)

4. Konieczność dostosowania do przepisów rozporządzenia RODO zawartych
wcześniej umów związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych
– obowiązek ten wynika z art. 99 ust. 2 Rozporządzenia, wskazującego na datę
25 maja 2018 r., od której Rozporządzenie ma być stosowane.

5. Opinia UZP „Dane osobowe wykonawców zamieszczane w Biuletynie Zamówień
Publicznych” - przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do
ustawy o ochronie danych osobowych, co skutkuje brakiem obowiązku
uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia niniejsza
została wydana przed wejściem w życie Rozporządzenia RODO, ale wydaje się
aktualna w świetle Art. 6 Rozporządzenia RODO (choć należy oczekiwać
dodatkowych interpretacji kwestii ograniczenia zasady jawności postępowania
poprzez ochronę danych osobowych). Dotyczy to nie tylko informacji
publikowanych w ogłoszeniach, ale też innych danych zawartych w ofertach, np.
w informacji z Krajowego Rejestru Karnego czy danych w związku z klauzulami
społecznymi.



Zmiany dokumentów programowych POIiŚ związane z 
nowelizacją ustawy wdrożeniowej

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1475):

- weszła w życie 2 września 2017 r. ;

- zastępuje użyte w art. 5 wyrazy „wytyczne horyzontalne” wyrazem 
„wytyczne”;

- uchyla art. 7, zgodnie z którym Instytucja zarządzająca krajowym albo 
regionalnym programem operacyjnym mogła wydawać wytyczne dotyczące 
kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego (wytyczne 
programowe).



Art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o zasadach realizacji programów (…)

1. Wytyczne horyzontalne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się wytycznymi w rozumieniu 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wytyczne 
programowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu dotychczasowym, przestają być stosowane, 
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1, zmiana wytycznych 
programowych może być dokonywana wyłącznie w celu ich dostosowania 
do wytycznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.



Art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów (…)

1. Do umów o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji o 
dofinansowaniu projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 
1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci 
zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych programowych, 
stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że beneficjent wyrazi zgodę na 
zmianę umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu 
projektu 
w zakresie związania wytycznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.



2. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do umów 
o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu 
projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci zobowiązali się 
do stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych 
programowych albo wyłącznie wytycznych horyzontalnych, stosuje się 
przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.

Art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów (…)



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

- dostosowują treść Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego 
konsekwencją zmiany ustawy wdrożeniowej, w którym zniesione zostały 
wytyczne programowe (usunięto wszelkie odwołania do wytycznych 
programowych i uwzględniono w niej pewne kwestie o charakterze 
horyzontalnym, które dotychczas regulowane były właśnie na poziomie 
wytycznych programowych);

- zmieniają sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej 
w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności;

- data podpisania 19 lipca 2017 r., obowiązują od 23.08.2017 r. 



Zmiany dokumentów programowych POIiŚ związane z 
nowelizacją ustawy wdrożeniowej (c.d.)

• Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu 
rocznych rozliczeń - zastępują Wytyczne w zakresie kontroli Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Zalecenia dla 
instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu 
rocznych rozliczeń.

• Zalecenia w zakresie przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości, w 
tym nadużyć finansowych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 - zastępują Wytyczne w zakresie postępowania z 
podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Zaleceniach dla instytucji 
zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 
zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych 
rozliczeń.



Kontrole procedur zawierania umów

Czynności kontrolne i sprawdzające prowadzone przez NFOŚiGW w obszarze
procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem:

a) kontrola zamówień publicznych objętych zakresem stosowania ustawy
Pzp;

b) kontrola procedur zawierania umów, do których nie ma zastosowania
ustawa Pzp;

c) kontrola zmian w umowach umów zawartych z wykonawcami;
d) kontrola udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych;
e) weryfikacja wewnętrznych procedur zawierania umów/regulaminów;
f) analiza wyników kontroli Prezesa UZP.



Działania kontrolne prowadzone przez NFOŚiGW 
w obszarze zawierania umów

L.p.
Kontrole postępowań 

razem POIiŚ
w tym

działanie

2.4

Kontrole 

aneksów

razem POIiŚ

w tym

działanie

2.4

485 29 95 1

w tym:

wynik pozytywny

387 (79,8%) 19 (65,5%) 94 1

wynik negat.

98 (20,2%) 10 (34,5%) 1



Analiza wyników kontroli Prezesa UZP

• liczba otrzymanych od Prezesa UZP wyników kontroli – 35;

• 13 wyników miało status „bez naruszeń”, 22 – „z naruszeniami”;

• w przypadku 5 wyników kontroli stwierdzono naruszenia istotne, 
skutkujące zastosowaniem wskaźnika pomniejszającego wartość 
wydatków kwalifikowanych na kontrakcie w wysokości 5%;

• stwierdzone naruszenia dotyczyły nieuprawnionego żądania od 
wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie były niezbędne 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
(art. 25 ust. 1 ustawy Pzp);

• Prezes UZP nie prowadził jeszcze kontroli postępowań w ramach 
projektów realizowanych w działaniach 2.4.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-ante procedur zawierania umów (Pzp)

• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, 
które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia;

• art. 41 pkt 7, 7a i 9 Pzp – nieumieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu 
przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP 
informacji o warunkach udziału w postępowaniu, sposobie dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, kryteriach oceny ofert i ich znaczenia;

• art. 29 ust. 2 – sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający 
uczciwą konkurencję;

• art. 29 ust. 3 – sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
znaków towarowych;

• art. 36 Pzp – nieprawidłowe opracowanie SIWZ;

• art. 22 ust 1a Pzp – określenie warunków udziału w sposób nieproporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-post procedur zawierania umów (Pzp)

• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, 
które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia;

• brak wymaganych ogłoszeń;

• art. 41 ust. 7a Pzp – brak wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnieni warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

• art. 41 pkt. 9 Pzp – brak wskazania kryteriów oceny i ich znaczenia;

• art. 29 ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 
konkurencję;

• art. 29 ust. 3 – opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków 
towarowych;

• art. 38 ust 4a Pzp – modyfikacja treści SIWZ w zakresie zmiany terminów składania 
ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-post procedur zawierania umów (Wytyczne)

• niezachowanie zasad dot. upublicznienia zapytania ofertowego;

• ustalenie zawężających kryteriów oceny ofert;

• nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia – wskazanie nazw własnych, 
brak kodów CPV;

• określenie zbyt krótkiego terminu składania ofert;

• niewysłanie zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców 
(dot. postępowań wszczętych przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie);

• brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń – w zakresie 
warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1a Pzp)

• posiadanie doświadczenia w realizacji zbiornika technologicznego oczyszczalni 
ścieków o określonej pojemności – ustalonej na poziomie nieproporcjonalnym 
do przedmiotu zamówienia;

• posiadanie doświadczenia w realizacji „wystawy stałej tożsamej 
z przedmiotem zamówienia” bez określenia zakresu tej tożsamości;

• posiadanie doświadczenia w realizacji tożsamych zamówień na terenie Unii 
Europejskiej;

• posiadanie personelu o określonych kwalifikacjach i w liczbie nieuzasadnionej 
z punktu widzenia późniejszej realizacji zamówienia.

Zagrożenie korektą 25% – poz. 13 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – określenie dyskryminacyjnych warunków udziału
w postępowaniu). Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5%
w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykład – określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego 

zamówienia w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia oraz 
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia

Zamawiający w odniesieniu do eksperta ds. wsparcia projektów, eksperta GIS,
analityka oraz eksperta ds. bezpieczeństwa i ciągłości zawarł wymagania zbędne,
które nie były uzasadnione rodzajem zadań, które ma pełnić dana osoba,
a częściowo także zakresem usługi. Ponadto zbędny był wymóg, aby wykonawca
dysponował ekspertem aplikacji mobilnych.

Wyżej wskazane wymagania powodowały, że warunek dysponowania ww. kadrą był
nadmierny, nieadekwatny, a zatem nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
a częściowo nawet – w zakresie urządzeń mobilnych i eksperta aplikacji mobilnych –
niezwiązany z przedmiotem zamówienia. Warunek taki mógł utrudnić uczciwą
konkurencję poprzez utrudnienie dostępu do zamówienia wykonawcom, którzy nie
dysponowali osobami spełniającymi wyżej wskazane nadmierne wymagania, ale
dysponowali personelem o kwalifikacjach wystarczających do należytej realizacji
usługi. Wynik kontroli UZP z dnia 15.03.2017 r. (znak: UZP/DKUE/KD/42/2016)



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
w zakresie wymaganych dokumentów (art. 25 ust. 1 Pzp)

• wymaganie złożenia dokumentów bez postawienia warunków udziału 
w postępowaniu w tym zakresie;

• wymagane zaświadczenia Urzędu Skarbowego, właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej ZUS lub KRUS na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 
5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (jednocześnie bez przewidzenia fakultatywnej przesłanki 
wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp). Żądanie złożenia 
ww. dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
stanowi jednocześnie naruszenie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;

• żądanie od wykonawcy dokumentu w innym brzmieniu, niż wynika 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów (…) np. żądanie opłaconej polisy.

Zagrożenie korektą 5% – poz. 19 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów
wymaganych od wykonawców).



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
w zakresie ogłoszeń (art. 41 Pzp)

• umieszczenie pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu jedynie 
w SIWZ.

• niezawarcie w treści ogłoszenia o zamówieniu informacji dotyczących 
kryteriów oceny ofert i ich znaczenia – w ogłoszeniu jest jedynie krótkie 
odesłanie do informacji zawartych w SIWZ: Cena nie jest jedynym kryterium 
udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko 
w dokumentacji zamówienia.

Zagrożenie korektą 25% – poz. 11 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji,
kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub
kryteriach oceny ofert. Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5%
w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Uwaga dot. wypełniania ogłoszeń przekazywanych UPUE

Należy zachować ostrożność przy wypełnianiu ogłoszeń przekazanych UPUE,
w których zamawiający zaznacza wyłącznie opcję Cena nie jest jedynym
kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko
w dokumentacji zamówienia nie wskazując jednocześnie, w oparciu o jakie
kryteria będzie dokonywana ocena ofert i jaka będzie ich waga.

W kontroli uprzedniej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził w 
takim przypadku naruszenie art. 41 ust. 9 ustawy Pzp, z uwagi, iż:

• formularz ogłoszenia o zamówieniu przewiduje miejsce na wskazanie 
kryteriów udzielenia zamówienia,

• w treści ogłoszenia należy wskazać wszystkie kryteria, nie zaś tylko 
informację, ze cena nie jest jedynym kryterium.



Uwaga dot. wypełniania ogłoszeń przekazywanych UPUE (c.d.)

Mając na uwadze ewentualne konsekwencje ww. naruszenia, należy
zamieszczać w ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanym UPUE pełną
informację o kryteriach oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów poprzez wybór w sekcji II.2.5) opcji Kryteria określone poniżej
oraz wypełnienie stosownych pól.

Ewentualnie, w sytuacji zaznaczenia opcji Cena nie jest jedynym kryterium
udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko
w dokumentacji zamówienia, pełna informacja dotycząca rodzaju i znaczenia
poszczególnych kryteriów powinna znaleźć się co najmniej w sekcji VI.3 –
tj. Informacje dodatkowe.



Uwaga dot. wypełniania ogłoszeń przekazywanych UPUE (c.d.)

Aktualnie – zmiana stanowiska MIR i UZP (takie naruszenie ma charakter 
formalny):

Niezamieszczenie pełnych informacji w treści ogłoszenia o zamówieniu, w 
zakresie warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, wykazu 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jak również kryteriów 
oceny ofert stanowi uchybienie mające charakter formalny, o ile nie ma to 
wpływu na wynik postępowania, a w dokumentacji zamówienia zawarte są 
wszystkie wyczerpujące informacje o zamówieniu a w ogłoszeniu dotyczącym 
takiego zamówienia udostępniono adres strony internetowej zapewniającej 
pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do dokumentów zamówienia. 



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń (c.d.)

• nieuprawnione wykluczenie z postępowania: Zamawiający niezasadnie
wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia
dokumentów JEDZ dla podmiotów trzecich (osób, które będą brały udział
w realizacji zamówienia, udostępniających ww. wykonawcy swój potencjał
w zakresie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia),
a następnie wykluczył tego wykonawcę z udziału w postępowaniu
z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału;

• wykluczenie zwycięskiego wykonawcy z uwagi na fakt, iż istnieje on
w Krajowym Rejestrze Długów. Informacja o wpisie wykonawcy do KRD
pochodziła od innego wykonawcy, który złożył drugą w kolejności
najkorzystniejszą ofertę. Wykluczony wykonawca złożył najkorzystniejszą
ofertę i spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu (w SIWZ nie
określono żadnego dodatkowego warunku, który uniemożliwiałby wzięcie
udziału w postępowaniu wykonawcy zarejestrowanemu w KRD).



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności

Niezachowanie wynikających z Wytycznych wymagań co do upublicznienia
zapytania ofertowego (w tym w sytuacji, gdy wnioskodawca rozpoczyna
realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie – niewysłanie do co najmniej 3 wykonawców i/lub brak
publikacji na stronie internetowej).

Zagrożenie korektą 25% – poz. 4 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia).



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń – zasada 
konkurencyjności (c.d.)

Niezastosowanie przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów 
określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). 

Zagrożenie korektą 10% – poz. 21 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 5% w zależności od charakteru 

i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Wskazanie jako jedno z kryteriów oceny ofert liczby pozyskanych przez 
Wykonawcę finansowań działań energooszczędnych ze środków NFOŚiGW 
(ustalenie kryteriów oceny ofert w sposób zawężający konkurencję).

Zagrożenie korektą 25% – poz. 12 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości 
indywidualnej – określenie dyskryminacyjnych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, 
kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności 
od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. 



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Zamawiający dokonując opisu równoważności wskazał na jeden konkretny
produkt odpowiadający wymaganym parametrom. Jednocześnie dopuścił
składanie ofert równoważnych dla części wymienionych materiałów
i urządzeń, niemniej było to pozorne. Zamawiający korzystając z bardzo
szczegółowego opisu równoważności zażądał, aby produkt równoważny
był identyczny z przedmiotem zamówienia.

Zagrożenie korektą 25% – poz. 20 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 10% lub 5% w zależności od
charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Zamawiający nie zamieścił zapytania ofertowego na stronie internetowej, jak
również nie przesłał ich do minimum trzech potencjalnych wykonawców.
Dokonał jedynie rozeznania cenowego przeprowadzonego wyłącznie
telefonicznie, uzyskując trzy oferty (dla celu szacowania wartości).
Wybrana została oferta z najniższą ceną.

Zagrożenie korektą 100% – poz. 3 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w zależności od charakteru
i wagi nieprawidłowości indywidualnej.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
zasada konkurencyjności (c.d.)

Zamawiający odstąpił od udzielił zamówienia na „Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem
autorskim” w trybie konkurencyjnym powołując się na przesłankę, że przedmiot
zamówienia dotyczy działalności twórczej lub artystycznej i może być świadczone
tylko przez jednego wykonawcę. Zamawiający nie wykazał jednocześnie, aby
spełnione zostały przesłanki uprawniające go do odstąpienia od udzielenie
zamówienia w trybie konkurencyjnym.

Zagrożenie korektą 100% – poz. 3 taryfikatora (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia).

Wysokość stawki może zostać obniżona do 25% w zależności od charakteru
i wagi nieprawidłowości indywidualnej – jednak w tym przypadku brak było
jakichkolwiek okoliczności uzasadniających obniżenie stawki korekty.



Przykłady stwierdzanych w toku kontroli naruszeń –
w zakresie rozeznania rynku

Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców.

W odpowiedzi otrzymał jedną ofertę. W toku procedury nie zgromadzono
jednak dokumentów, które pozwalałyby stwierdzić, czy rozeznanie rynku
faktycznie miało miejsce.

Zagrożenie korektą 100% – taryfikator (załącznik do umowy
o dofinansowanie) tabela nr 3 pkt. B.1. (kategoria nieprawidłowości
indywidualnej – niezastosowanie odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy).



Sprawy problemowe – właściwe szacowanie wartości
Podrozdz. 6.5 pkt. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą
starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt
8 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą
ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub
jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym
ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego
spełnienia następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub 
funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala
się jako łączną wartość poszczególnych jego części.



Właściwe szacowanie wartości (c.d.)
Podrozdz. 6.5 pkt. 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są
zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w
odniesieniu do danego projektu.

Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4
ust. 8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w
przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość
zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy
zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania
rynku.

Ustalenie audytu IA – konieczność oceny szacowania wartości zamówienia z
uwzględnieniem całokształtu działalności beneficjenta zobowiązanego do
stosowania Pzp (również poza projektem).



Sprawy problemowe – właściwe szacowanie wartości

• nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale taki podział,
który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów
ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej;

• w przypadku zamówień, których zakres i wartość są możliwe do ustalenia na
cały okres realizacji projektu, a przy tym mogą być udzielone w ramach
jednego postępowania, oszacowania ich wartości dokonuje się z
uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu. W pozostałych
przypadkach usługi lub dostawy udzielane w ramach projektu mogą być
szacowane dla poszczególnych lat budżetowych;

• dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym
zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza
okoliczności konkretnego przypadku, w tym: podobieństwa przedmiotowego
i funkcjonalnego zamówienia, tożsamości czasowej zamówienia i możliwości
wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę;



Sprawy problemowe – właściwe szacowanie wartości (c.d.)

• art. 96 ust. 1 pkt. 11 Pzp – wymóg wskazania w protokole powodów
niedokonania podziału zamówienia na części (podział groziłby ograniczeniem
konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi
kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia);

• właściwe udokumentowanie szacowania wartości zamówienia (rozeznanie rynku
i zasada konkurencyjności);

• możliwość zastosowania art. 6a Pzp – w przypadku zamówień udzielanych
w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może
stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość
jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla
dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem,
że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.

• problem: gdy oszacowana wartość jest sporo niższa od otrzymanych ofert. 



Sprawy problemowe – dokonywanie zmian w umowach 
zawartych z wykonawcami

• wymóg zawierania zmian do umów w formie pisemnej z zachowaniem
reprezentacji stron;

• wskazanie w treści zmiany (aneksu) lub dołączonych do niego dokumentów
potwierdzających zaistnienie okoliczności i przesłanek formalno-prawnych
uzasadniających dokonanie zmiany;

• odwoływanie się do konkretnej, przewidzianej w ustawie Pzp lub
w Wytycznych przesłanki do zmiany (przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt. 6 dot.
łącznej wartości zmian nie jest odpowiednia dla przedłużenia terminu
wykonania umowy);

• w przypadku umów z wynagrodzeniem ryczałtowym zmiany kwoty i zakresu
rzeczowego mogą dokonane jedynie w sposób przewidziany w treści umowy;

• ugoda przed sądem oraz naliczenie kar w innej kwocie niż wynika z umowy,
co do zasady, są traktowane jako zmiana umowy;

• zmiana terminów płatności na korzyść wykonawcy może mieć charakter zmiany
istotnej.



Inne sprawy dot. prowadzenia kontroli

• bieżąca aktualizacja zestawień postępowań na projekcie –
w szczególności informowanie o zmianach w zakresie terminów
wszczęcia postępowania i kwalifikowania wydatków;

• bieżące przekazywanie zmian umów (zwłaszcza gdy skutkują wzrostem
wynagrodzenia) i umów zawartych w trybach niekonkurencyjnych;

• kontrola ex-ante – skupienie się na kontroli zamówień o wyższych
wartościach;

• ustalenia z kontroli ex-ante mają charakter sugestii.



Dziękuję za uwagę


