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Katalog najczęściej pojawiających się uchybień w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz. U. 2010 nr 113 

poz. 759)  przy projektach finansowanych ze środków unijnych. 

Lp. Nr artykułu Opis (uwagi, przykłady) 
A B C 

Uchybienia związane z ustaleniem wartości zamówienia 

1. art. 35 ust.1 
ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonywane jest wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem 

wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych 

2. 
art. 32 ust.2 / Art. 9 ust. 3 

Dyrektywy nr 2004/18/WE
1
 

zakazane jest dzielenie zamówienia wtedy, gdy efektem tego dzielenia ma być uniknięcie stosowania 

bardziej restrykcyjnych procedur.  

Podział zamówienia może polegać na tym, że zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych lub przeprowadza kilka odrębnych postępowań. W obu przypadkach szacunkowa wartość 

zamówienia musi stanowić sumę takich części. Należy podkreślić, że sam podział nie jest zakazany, 

natomiast zakazane jest niezsumowanie wartości poszczególnych części Zamówienia. 

Ponadto art. 32 ust. 4 ustawy PZP stanowi, iż „jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych lub udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części”.   

Przepis dotyczy trzech przypadków: 

1) Zamawiający prowadzi jedno postępowanie, ale dopuszcza składanie ofert częściowych, 

2) Zamawiający prowadzi kilka oddzielnych postępowań. Każde dla wydzielonej części zadania 

głównego, 

3) Zamawiający miesza oba powyższe systemy, tj. prowadzi kilka odrębnych postępowań, ale w części 

dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Dopuszczalne jest takie podejście, ale wyraźnie nakazane jest sumowanie wartości wszystkich 

wymienionych powyżej zamówień częściowych. W konsekwencji nakazuje się prowadzenie postępowania o 

zamówienie w procedurze właściwej dla sumy wartości wszystkich zamówień częściowych.  

                                                           
1
 Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej L 134/114) - zwana Dyrektywą Klasyczną 
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Podobnie tę kwestię reguluje ustawodawca unijny w art. 9 ust. 5 Dyrektywy Klasycznej. 

Np. zamówienie na roboty budowlane, szacunkowa wartość zamówienia wynosi 7.000.000 EURO 

(zamówienie kwalifikuje się do tzw. „procedury unijnej”). Zamawiający może je podzielić na 3 mniejsze 

zamówienia.  Aby nie spotkać się z zarzutem naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający powinien 

każde z tych zamówień udzielić w procedurze unijnej, tj. właściwej dla sumy wartości wszystkich 3 części.  

Przeprowadzając postępowanie w procedurze unijnej Zamawiający podzielił zamówienie, ale nie w celu 

obejścia procedur. 
 

Uwaga! Po oszacowaniu wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ust 4 zamawiający może skorzystać także z 

dyspozycji art. 6a ustawy PZP. 

Uchybienia związane z opisem przedmiotu zamówienia 

3. art. 29 
opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą parametrów technicznych,  

z których wynika, iż spełnia je tylko jeden producent/dostawca 

4. art. 29 ust.3 

opisywanie przedmiotu zamówienia dokonywany jest z pominięciem wyrazów „lub równoważne” w 

przypadku gdy przedmiot zamówienia opisywany jest za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia 

Uchybienia związane z ogłoszeniami o zamówieniu publicznym 

5. art. 41 

ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami  

(w zależności od wartości i trybu postępowania). Ogłoszenia najczęściej nie zawierają:   

- informacji odnośnie zamiaru zawarcia umowy ramowej,  

- informacji na temat ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  

- informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 

takich zamówień 

6. 
art. 43, art. 49, art.52, art. 57. 

ust. 6, art. 60 ust. 3 

wskazany przez zamawiającego termin składania ofert, ofert wstępnych wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest nieodpowiedni do wartości i trybu zamówienia 

7. art. 23 

w treści projektów ogłoszeń  często jest mowa wyłącznie o konsorcjach, natomiast nie uwzględnia się spółek 

cywilnych oraz zawierania porozumień w celu wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie  

zamówienia 

8. art. 25 
brak informacji, jakie dokumenty mogą składać wykonawcy zagraniczni jako dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

9. art. 29 ust.1, art. 41 zbyt ogólne określenie przedmiotu zamówienia nie dające informacji dla wykonawcy  
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o podjęciu decyzji uczestnictwa w postępowaniu o zamówieniu publicznym.    

Np. w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający określił przedmiot zamówienia: przebudowa i rozbudowa 

budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie X, nie precyzując zakresu rzeczowego tej 

przebudowy/rozbudowy 

Uchybienia związane ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

10. art.36 ust. 4 i 5 
wzór formularza ofertowego nie obejmuje informacji na temat wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 

11. art. 25 ust. 1 

żądanie od wykonawców przedstawienia oświadczeń lub dokumentów, które są zbędne do przeprowadzenia 

postępowania np. polisy ubezpieczeniowej bez podania minimalnej wartości ubezpieczenia, na jaką 

wykonawca powinien być ubezpieczony 

12. art. 25 

stawianie dla wykonawców dodatkowych wymagań nie określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jako 

warunku udziału w postępowaniu 

13. art.51 ust.4 
zaniechanie przez zamawiającego wraz z zaproszeniem do złożenia oferty dokumentu specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz pełnej dokumentacji projektowej 

14. 
art. 7 ust.1 często w związku 

z art. 22 ust. 2 

zawężanie informacji odnośnie doświadczenia wykonawcy w zakresie realizacji zamówień 

współfinansowanych ze środków UE. 

Np. W SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego zamawiający żądał od oferentów : 

- udokumentowania wykonania, z należytą starannością,  w okresie ostatnich 3-lat usługi zastępstwa 

inwestorskiego, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu lub funkcji generalnego wykonawcy inwestycji 

budowlanej zrealizowanej przy współfinansowaniu ze środków pochodzących ze środków finansowych Unii 

Europejskiej 

określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję oraz nie zapewnienie równego traktowania wykonawców 

Uchybienia związane z  wyborem najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszeniami o udzieleniu zamówienia publicznego 

15. art. 92 
nie wywiązywanie się z obowiązku powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz 

zamieszczania tych informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym zamawiającego 

16. art. 26 ust.3 
zaniechanie wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i w konsekwencji wykluczenie ich z 

postępowania 
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17. art. 95 ust.1 i 2 
nie przestrzeganie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o udzielonym zamówieniu 

opóźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń o udzielonym zamówieniu 

Uchybienia związane z zawarciem umowy z wykonawcą 

18. art. 144 
dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, których zamawiający nie 

przewidział w ogłoszeniu lub SIWZ oraz nie określił warunków tych zmian 

19. art.139 

brak daty, miejsca podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie 

zamówienia 

podpisanie umowy przez osobę nieuprawnioną 

Inne uchybienia 

20. art. 96 nieprawidłowe wypełnienie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 

21. art. 85 ust. 1 błędne określenie terminu związania ofertą 

22. 
Przepisy dotyczące trybów 

udzielania zamówień 

niespełnienie przesłanek do zastosowania innego trybu niż przetarg nieograniczony lub ograniczony 
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Wskazania dla beneficjentów RPO WSL przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759)  

 

1. Należy włączyć do ogłoszenia lub do SIWZ zapis o możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wraz z określeniem tych warunków zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp. W przypadku braku informacji na ten 

temat Zamawiający nie będzie w stanie dokonać żadnej zmiany w stosunku do treści oferty, a dokonana zmiana będzie nieważna oraz uznana 

przez IZ RPO WSL jako koszt niekwalifikowany (jeśli dotyczy).  

Należy ponadto zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zmiana postanowień zawartej umowy, z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, będzie 

zgodnie z zapisami art. 144 ust. 2 ustawy Pzp, podlegać unieważnieniu, w związku z czym, pomniejszona powinna zostać wartość wydatków 

kwalifikowalnych, o kwotę jaką Zamawiający powinien był naliczyć, jako odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

Przykład: Zamawiający dokonał zmiany umowy z Wykonawcą, przesuwając termin realizacji z pierwotnie założonego (zgodnie z zapisami 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ) dnia 21 grudnia 2009 r. na dzień 8 marca 2010 r. Zamawiający nie przewidział możliwości dokonania takiej 

zmiany ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w SIWZ, a także nie określił jej warunków. W związku z powyższym, zmiana umowy 

z naruszeniem dyspozycji art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, podlega unieważnieniu . Odbioru przedmiotu umowy dokonano dnia 1 marca 2010 r. W 

związku z opóźnieniem realizacji umowy o 70 dni, wyliczono kwotę należnej kary umownej, która to kwota pomniejszyła wysokość kosztów 

kwalifikowalnych. 

 

2. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na dyspozycje zawarte w art. 29, ust.3 ustawy Pzp, tj. przedmiotu zamówienia nie można 

opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 

i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważny”. Wszelkie odstępstwa od tej dyspozycji, prowadzą do ograniczenia liczby potencjalnych oferentów zdolnych do 

zrealizowania zamówienia, a więc w konsekwencji do ograniczenia uczciwej konkurencji, o czym mowa jest w art. 29 ust.2 ustawy Pzp. 

Nie można także opisywać przedmiotu poprzez wskazanie konkretnych parametrów technicznych, które spełnić może tylko jeden wykonawca. 

Przykład: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia tj. nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego wskazując parametry techniczne sztucznej 



6 

 

trawy, takie jak wysokość włókna, ilość pęczków, ilość włókien, skład włókna, ciężar dtex, ciężar całkowity nawierzchni oraz struktura włókna 

(proste, monofoliowe, o przekroju łukowatym z wtopionym rdzeniem wzmacniającym). Opisowi struktury włókna odpowiada jedynie jedna 

nawierzchnia produkowana przez jedną zachodnioeuropejską, której wyłącznym przedstawicielem była tylko jedna polska firma. W praktyce 

oznacza to, że żaden inny wykonawca nie otrzyma od producenta nawierzchni wymaganej autoryzacji, co w konsekwencji wskazuje konkretną 

firmę wykonawczą.   

 

3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą powodować ograniczenia potencjalnych wykonawców w dostępie do 

zamówienia publicznego, ponieważ mogą stanowić naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp samoistnie, lub w związku z innymi artykułami, 

np. art. 22 ust. 2, art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 4a i innymi. 

Przykład 1: Zamawiający zawarł w SIWZ wymóg podmiotowy dla Wykonawców dot. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 70% wartości oferty. Zgodnie z orzecznictwem KIO, 

odniesienie warunku doświadczenia do wartości składanej w danym postępowaniu oferty jest niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki 

udziału w postępowaniu muszą być równe wobec oczywistej konkurencji cenowej pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku doświadczenia powinna odnosić się wyłącznie do zakresu przedmiotowego wykonanych zadań. 

Przykład 2:  

Określenie w ogłoszeniu o zamówieniu bądź specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) warunku, dotyczącego żądania od 

wykonawców, aby wykazali doświadczenie we wcześniej przeprowadzonych robotach budowlanych w budynkach użyteczności publicznej lub 

dysponowali osobami posiadającymi doświadczenie w tego typu inwestycjach, może stanowić naruszenie art. 22 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp. Konsekwencją powyższego uchybienia może być nałożenie korekty finansowej w ramach kosztów kwalifikowanych projektu. 

Zgodnie z par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony 

dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych 

funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy  

i socjalny. Definicja ta została sformułowana dla celów ww. Rozporządzenia, przy czym należy zauważyć, że przepisy Rozporządzenia dotyczą 

sformułowania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o których to warunkach mowa m. in. w art. 7 
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ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pojęcie „budynku użyteczności publicznej” jest przywoływane w zaledwie kilku 

przepisach Rozporządzenia (par. 16,24,42,54,55,56) zawsze w celu określenia nie metodologii czy też technologii ich budowy (wykonania) ale 

określenia warunków jakie muszą spełniać w zakresie: posiadanych instalacji, urządzeń technicznych, dojazdów, wind itd. Są to zatem warunki 

precyzowane już na etapie projektowania oraz ubiegania się o pozwolenie na budowę a wykonanie takich budynków w istocie niczym się nie 

różni od wykonania innych budynków. Warunki dotyczące ww. budynków, sprecyzowane w przepisach Rozporządzenia nie dotyczą więc samej 

technologii wykonywanych robót, gdyż powyższe Rozporządzenie w żadnej mierze nie różnicuje technologii wykonania takich obiektów 

z innymi budynkami itd.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż żądanie spełniania powyższego warunku sprecyzowanego w taki sposób, może naruszać zasadę 

uczciwej konkurencji, gdyż na rynku istnieją wykonawcy, którzy mogą mieć doświadczenie w robotach budowlanych dotyczących podobnych 

rodzajowo obiektów, ale niekoniecznie będą to obiekty użyteczności publicznej. 

Przedstawione wyżej podejście potwierdzają opinie prawne jak również następujące dokumenty: 

- Wyniki kontroli doraźnej następczej o sygn. UZP/DKUE/KN/17/10 z 23.06.2010 r., 

- Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, 

- Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO/KD 55/10 z 29.07.2010 r. 

Przykład 3: Zamawiający wymagał (poprzez zapisy w SIWZ) od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej oraz podpisanego zaświadczenia 

o wykonaniu powyższej czynności. Tak postawione wymaganie prowadzi do ograniczenia potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się 

o zamówienie np. z innych regionów kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez narzucenie dodatkowego zaangażowania 

zasobów ludzkich, finansowych i czasowych. W konsekwencji narusza to zasadę równego traktowania wykonawców, o której mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w mniejszym stopniu obliguje wykonawców mających siedzibę w pobliżu Zamawiającego do dodatkowego 

zaangażowania wyżej wskazanych zasobów. 

 

4. Ogłoszenia zamieszczane w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego często nie 

zawierają informacji odnośnie zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, a także informacji 

o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. W związku z powyższym zalecane jest zamieszczanie w ogłoszeniu informacji 

wymienionych w art. 41 ustawy Pzp.  
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Istotną kwestią jest także przestrzeganie, aby nie zaistniały rozbieżności między treściami ogłoszenia o zamówieniu publicznym zamieszczanymi 

w BZP oraz na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Dokumentacja nie może zawierać 

niespójnych informacji, dotyczących zakresu rzeczowego objętego zamówieniem. Dla przejrzystości postępowania niezbędne jest aby wszystkie 

publikowane ogłoszenia o zamówieniu pozostawały w wewnętrznej zgodności i spójności. Każdy z potencjalnych wykonawców korzystających 

z obojętnie którego z ww. ogłoszeń, winien mieć możliwość zapoznania się z tą samą treścią. 

Przykład: Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej nie podał następujących 

elementów:    

- pełnego określenia przedmiotu zamówienia wskazanego w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP, 

- informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków, jak również informacji o oświadczeniach 

i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu ich spełnienia. 

W powyższych ogłoszeniach podano jedynie ogólną informacje, że w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie 

art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1-3 przedmiotowej ustawy. 

Brak pełnej informacji w powyższych ogłoszeniach mógł doprowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców, którzy w związku 

z niewystarczającymi informacjami, zamieszczonymi w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej zamawiającego, mogli 

zaniechać złożenia oferty w  przedmiotowym postępowaniu.  W konsekwencji powyższego, Beneficjent naruszył art. 7 ust.1 ustawy Pzp 

w związku z art. 40 ust. 6 pkt 2 oraz art. 41 przedmiotowej ustawy. 

 

5. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu publicznym zamieszczonym w miejscu publicznie dostępnym 

w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej, a ogłoszeniem zamieszczonym w BZP oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia istnieją rozbieżności w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Stanowi to 

naruszenie art. 41 pkt 7, art. 25 ust.1, a w konsekwencji art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej 

z 21 października 2010 r. (KIO/UZP 2215/10), „art. 41 Pzp nie przewiduje różnicowania informacji, jakie mają być zawarte w ogłoszeniu 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego w zależności od miejsca publikacji tego zamówienia, czy to w urzędowym 

publikatorze, jakim jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, czy Biuletyn Zamówień Publicznych, czy też na stronie internetowej 

zamawiającego (…) W każdym z tych publikatorów informacje w nich zawarte powinny być jednakowe (…) Niedopuszczalne jest (…) 

różnicowanie warunków dostępu do zamówienia w zależności od publikatora do którego sięgnął dany wykonawca. Stoi to w ewidentnej 

sprzeczności tak, z postanowieniami art. 41 ustawy, jak i art. 7 ust. 1 ustawy. Różnicowanie warunku i opisu sposobu dokonania oceny jego 
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spełniania pomiędzy ogłoszeniem, a SIWZ Izba uznaje również za naruszające zasadę równego traktowania wykonawców określoną w art. 7 

ust.1 ustawy. Jest to analogiczna sytuacja, jak w przypadku różnic pomiędzy ogłoszeniami o zamówieniu zamieszczanymi w różnych 

miejscach.” 

 

6. Koniecznym jest, by w ogłoszeniu zamieszczać informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw 

członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego. Brak informacji 

o tym, w jaki sposób oferenci z zagranicy mogą dokumentować spełnianie niektórych z warunków udziału w postępowaniu przy jednoczesnym 

opublikowaniu, jakie dokumenty powinni składać oferenci krajowi, może w rezultacie mieć efekt zniechęcający lub dyskryminacyjny. 

 

7. W ogłoszeniach o udzielenie zamówienia publicznego i SIWZ najczęściej jest mowa wyłącznie o konsorcjach, natomiast nie uwzględnia się 

spółek cywilnych oraz zawartych porozumień w celu wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 

ustawy Pzp. Zamawiający powinien dopuścić wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, którzy zawarli porozumienie (nie tylko 

umowa konsorcjum). Ponadto niedopuszczalne jest ograniczenie nakładane na konsorcja, polegające na obowiązku spełniania określonych 

warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum przystępujących do przetargu. Wyjątkowo uznaje się możliwość 

stawiania wymagań każdemu z członków konsorcjum, gdy dany warunek nie daje się sumować. Odnosić się to może np. do warunku w zakresie 

zdolności finansowej gdzie sumowanie odpowiednich pozycji ze sprawozdań poszczególnych członków konsorcjum nie da wyniku 

odzwierciedlającego rzeczywistość lub też w przypadku wymagania odpowiedniej liczby lat doświadczenia. Innym przykładem jest kryterium 

w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadkach, gdy całkowitą sumę ubezpieczenia można osiągnąć wspólnie poprzez 

złożenie polis, ale ubezpieczeni są wszyscy członkowie konsorcjum.  

 

8. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ocenie Komisji Europejskiej, wymaganie od wykonawcy aby dysponował 

sprzętem/urządzeniami/maszynami potrzebnymi do realizacji zamówienia już w momencie składania oferty przetargowej ogranicza uczciwą 

konkurencję. Wystarczające jest, aby wykonawca wykazał, że będzie dysponował niezbędnym sprzętem na etapie realizacji zamówienia.  
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9. Dla zamówień w tzw. „progach unijnych”
2
 w przypadku wprowadzania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, w szczególności 

przedłużenia terminu składania ofert, należy dokonać sprostowania nie tylko na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego, ale 

i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, gdyż taka informacja musi być dostępna dla wszystkich potencjalnych wykonawców. Przedłużenie 

terminu składania ofert bez przekazania do publikacji sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, narusza zasadę przejrzystości i równego 

traktowania potencjalnych oferentów.  

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z rekomendacjami Instytucji Audytowej, Komisja Europejska nakazuje nakładać korekty finansowe 

także w przypadkach, gdzie w ramach zamówień o wartościach poniżej „progów unijnych”, nastąpiło przedłużenie terminu składania ofert bez 

publikacji sprostowania ogłoszenia nie tylko na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego, ale i w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Wymóg publikacji sprostowania treści ogłoszenia w BZP, zgodnie z art. 38 ust. 4a, powinien mieć zastosowanie nie tylko w przypadku 

przetargów wszczynanych od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp z dnia 4 września 2008 r. (Ustawa z dnia 4 września 2008 r. 

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2008 nr 171 poz. 1058), ale i w przypadku postępowań 

wszczynanych wcześniej. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż w przypadku postępowań prowadzonych przed nowelizacją ustawy Pzp z dnia 

4 września 2008 r. sytuacja w której Zamawiający przy przedłużeniu terminu na składanie ofert bez publikacji takiej informacji w BZP (bez 

względu na fakt zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej, w swojej siedzibie oraz przekazania informacji Wykonawcom którzy pobrali 

SIWZ) traktowana jest wprawdzie jako niedostosowanie prawodawstwa polskiego do unijnego, niemniej jednak zdaniem audytorów Komisji 

Europejskiej oraz Instytucji Audytowej, jest to naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 31 marca 2004 r. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne, Instytucja 

Zarządzająca zobligowana jest do ustalenia wskaźnika korekty finansowej, nie ma natomiast obowiązku egzekwowania od Beneficjenta środków 

finansowych z tytułu jej nałożenia, do czasu indywidualnego rozpatrzenia przypadku przez IK RPO i podjęcia przez tą instytucję decyzji 

o możliwości pokrycia kwoty korekty ze środków Skarbu Państwa. 

 

10. Niedozwolone jest nieprzekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z powodu zaniżenia 

szacunkowej wartości zamówienia, naruszając tym samym dyspozycję z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, w celu ominięcia obowiązku publikacji 

ogłoszenia w UOPWE. 

 

                                                           
2
 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 282 poz. 1649). 
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11. Ograniczenie przez zamawiającego zakresu prac, który może zostać zlecony podwykonawcom jest co do zasady niedozwolone. Niemniej 

jednak, zdaniem Komisji Europejskiej, akceptowalna jest sytuacja w której podwykonawstwo jest niedozwolone – jedynie w odniesieniu do 

znaczących części zamówienia, których wykonanie decyduje o jakości całego zamówienia. Jednakże co do zasady podwykonawstwo powinno 

być zawsze możliwe i należy respektować zasadę równego traktowania oferentów, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Pzp. Niedozwolone jest także 

wskazywanie (np. w SIWZ), że tylko ograniczony zakres prac (np. 30% lub tylko jakiś określony zakres zadania) może zostać zlecony 

podwykonawcom. Nie może także zamawiający żądać, aby oferty zawierały informacje o kwotowych wartościach prac, które zostaną zlecone 

podwykonawcom oraz nazw i adresów konkretnych podwykonawców. Takie ograniczenia utrudniają, zdaniem Komisji Europejskiej, swobodną 

konkurencję. 

Przykład: Zamawiający w ramach postępowania na przebudowę trybun wraz z zadaszeniem w obiekcie sportowym, w ramach wymiany 

istniejącej kubatury nie przewidywał możliwości powierzenia przez wykonawcę żadnej części zamówienia podwykonawcom. Dominującym 

zakresem zamówienia było wykonanie i montaż stalowej konstrukcji trybun. Pozostałymi, ułamkowymi zakresami było wykonanie fragmentu 

kanalizacji deszczowej i utwardzenia ciągów komunikacyjnych. Zamawiający stawiając warunek niedopuszczenia podwykonawców chciał 

wyeliminować nieraz bardzo trudną koordynację robót i nieterminowość realizacji podwykonawców. Terminowe wykonanie zamówienia było 

dla Zamawiającego szczególnie istotne ze względu na zbliżające się obchody jubileuszowe. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż 

odpowiedzialność za nieterminowe lub nienależyte wykonanie powierzonego zakresu zamówienia ponoszą wykonawcy (a nie podwykonawcy). 

Dlatego też wyeliminowanie podwykonawców ze względu na bardzo trudną koordynację i nieterminowość ich robót, nie znajduje uzasadnienia 

ponieważ wszelkie konsekwencje wynikające z zaniedbań podwykonawców (np. kary umowne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

ponoszą inne podmioty, tj. wykonawcy, którzy zostali wyłonieni w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

12. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że uzasadnienie zastosowania przyspieszonej procedury lub trybów niekonkurencyjnych z powodu 

np. terminu zakończenia projektu, końca roku budżetowego lub utraty dofinansowania ze środków UE nie jest wystarczające. W ocenie Komisji, 

termin wydatkowania środków finansowych nie może być utożsamiany z wystąpieniem prawdziwie pilnej konieczności, uzasadniającej 

skrócenie terminów w procedurze zamówieniowej lub zastosowanie trybów niekonkurencyjnych. Należy w tym miejscu podkreślić, iż ciężar 

dowodu że rzeczywiście zaszły okoliczności pozwalające na skorzystanie z tej procedury, spoczywa na Zamawiającym.  

Przykład: Powodem dla którego Zamawiający zastosował tryb z wolnej ręki była chęć zastosowania takiego doboru środków promocyjnych, aby 

kampania (dotycząca promocji terenów inwestycyjnych) przy określonym nakładzie inwestycyjnym dotarła do jak największej ilości 
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określonych odbiorców. Zdaniem Zamawiającego, zmiana któregokolwiek z elementów kampanii (np. zamiana jednego tytułu prasowego na 

inny) prowadziłaby do tego, że przekaz nie dotarłby do pożądanej grupy docelowej. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli z przyczyn technicznych 

o obiektywnym charakterze dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W takim przypadku, 

zgodnie z orzecznictwem KIO, konieczne jest zatem obiektywne ustalenie przez Zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do danego 

konkretnego zamówienia, istnieją jacykolwiek alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować zamówienie. Wystarczy 

bowiem, że na rynku działa co najmniej dwóch lub większa liczba podmiotów mogących wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania 

trybu z wolnej ręki była wyłączona. 

 

13. Zamawiający zobowiązany jest do żądania od Wykonawców, wyłącznie takich dokumentów, które są niezbędne  do przeprowadzenia 

postępowania, zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 226 

poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane. 

 

14. Nie jest dopuszczalne postawienie przez Zamawiającego wymogu wykazania się przez Wykonawców doświadczeniem w realizacji 

projektów dofinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej, warunki udziału w postępowaniu tak 

postawione w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są dyskryminujące i naruszają zasadę konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. 

Problem ten, był także przedmiotem orzecznictwa KIO (por. wyrok z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt: KIO 1506/11). Możliwy jest natomiast do 

postawienia wymóg, aby wykonawca dysponował pracownikiem posiadającym doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze 

środków pomocowych, o ile rozliczanie projektu „unijnego” będzie stanowić część zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
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Katalog najczęściej identyfikowanych przez kontrolerów Instytucji Audytowej uchybień, w zakresie 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z dnia 

8 czerwca 2010 r., Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759) przy projektach finansowanych ze środków unijnych 

1. Zamawiający wymagał przedstawienia doświadczenia – wykaz dokonanych robót budowlanych jako Generalny Wykonawca. 

2. Zamawiający wymagał potwierdzenia oświadczeniem od potencjalnych wykonawców, iż posiadają odpowiedni sprzęt i legalne 

oprogramowanie na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Żądanie aby do przedmiotu zamówienia załączona była instrukcja w języku polskim i cały serwis musi odbyć się w Polsce. 

4. Zamawiający w SIWZ żądał oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w okresie ostatnich 2 lat. 

5. Zamawiający w SIWZ żądał od potencjalnych wykonawców wykazania doświadczenia wykonanych robót tylko z 2008 r., pomimo iż zgodnie 

z prawem mógł wymagać za okres trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający w SIWZ żądał od potencjalnych wykonawców wykazania doświadczenia przewyższającego wartość zamówienia. 

7. Brak należytej staranności przy określeniu obmiaru i zakresu robót, co skutkowało udzieleniem dodatkowego zamówienia. W związku 

z powyższym brak było przesłanki do zastosowaniu trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

8. Beneficjent nie podał do publicznej wiadomości informacji o planowanych robotach budowlanych, do czego był zobowiązany zgodnie 

z Komunikatem Instytucji Zarządzającej dotyczącym stosowania przez Beneficjenta zasad konkurencyjności. 

9. Zamawiający wymagał przedłożenia świadectwa homologacji typu pojazdu na etapie składania ofert. 

10. Nie odrzucono oferty wykonawcy, w której stwierdzono błąd rachunkowy w obliczeniu ceny ryczałtowej. 

11. Zamówienie nie zostało opublikowane w BZP, a jedynie na stronie internetowej, co narusza art. 40 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp. 
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12. Zamawiający odrzucił najtańszą ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, pomimo braku przesłanek z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (nieuczciwa 

konkurencja). 

13. Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów, a pomimo braku wypełnienia wymagań udzielił 

zamówienia publicznego. 

14. Pominięcie na etapie postępowania przetargowego na prace projektowe, zlecenia sprawowania nadzoru autorskiego. Takie działanie nie może 

uprawniać zamawiającego do późniejszego zawarcia umowy z projektantem w trybie z wolnej ręki bez stosowania ustawy. 

15. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy, jednocześnie 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy. Zamawiający zawarł aneks do umowy, 

w którym dokonał zmiany zakresu zamówienia, tj. zmniejszył ilość zakupu pojazdów szynowych pomniejszając jednocześnie proporcjonalne 

wynagrodzenie. Zamawiający nie przedstawił wystarczającego uzasadnienia, że dokonana zmiana spełnia przesłanki określone w ww. umowie. 

16. Zmiana warunków umowy w stosunku do treści oferty, pomimo iż oferta nie przewidywała możliwości zmiany warunków. 

17. Zamawiający nie przeprowadził kolejnego postępowania przetargowego, zmienił termin i zakres wynikający z umowy zawartej 

z wykonawcą, tj. podwyższył wynagrodzenie wykonawcy określone ryczałtowo, oraz zlecił wykonanie robót dodatkowych. Dodatkowe roboty 

dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz poprawiające estetykę i atrakcyjność obiektu należy uznać za roboty możliwe do przewidzenia. 

18. Do umowy z wykonawcą zostały sporządzone dwa aneksy dokonujące zmiany zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu wynikała z niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

19. Zamawiający w SIWZ zawarł zapis, aby wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy wynosiła nie 

mniej niż cena oferty podanej w formularzu ofertowym. 

20. Zamawiający w SIWZ żądał od potencjalnych wykonawców doświadczenia w wykonanych robotach nie mniejszej niż wartość złożonej 

oferty. 
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21. Zamawiający w SIWZ żądał od potencjalnych wykonawców doświadczenia w zakresie realizacji wcześniej projektu inwestycyjnego 

finansowanego z funduszy UE. 

22. Zamawiający żądał, aby przedmiot zamówienia został wyprodukowany przez firmę posiadającą przedstawicielstwo w Polsce. 

23. Żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, tj. zamawiający nie sformułował warunków 

udziału w postępowaniu odnoszących się do uprawnień do wykonywania określonej działalności. 

24. Wymaganie od wykonawców, aby wykazali się wykonaniem co najmniej jednej usługi stanowiącej minimum 70% ceny oferty. 

25. Żądanie od potencjalnych wykonawców przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas gdy w świetle prawa 

krajowego nie istniała możliwość automatycznej rejestracji tymczasowej albo członkostwa pro forma w organizacji. 

26. Zamawiający zawarł w SIWZ wymogi dotyczące posiadania przez wykonawców wpisu do właściwego rejestru w zakresie zgodnym 

z przedmiotem zamówienia, podczas gdy sprawowanie usług zarządzania i nadzorowania nad projektami inwestycyjnymi nie wymaga 

posiadania takiego wpisu. 

27. Zamawiający żądał przedłożenia dokumentów, potwierdzających posiadania kadry z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, 

co jest niezgodne z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

28. Beneficjent żądał od wykonania posiadania ubezpieczenia OC na kwotę znacznie przekraczającą wartość zamówienia. 

29. Zamawiający wskazał, aby inspektorzy nadzoru byli pracownikami firmy nadzorującej lub byli zatrudnieni na podstawie innych umów 

cywilnoprawnych. 

30. Zamówienie dodatkowe wykonane z wolnej ręki do zamówienia podstawowego pomimo braku przesłanki konieczności udzielenia takiego 

zamówienia. 

31. Zamawiający nie przedstawił potwierdzenia wysłania zaproszeń w celu złożenia ofert do wszystkich wykonawców zgodnie z wewnętrznym 

Regulaminem. 
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32. Zamawiający uzasadnił wybór trybu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, jako usługi powszechnie dostępnej o ustalonych 

standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza od 125 tysięcy euro. Nie powołano komisji przetargowej do oceny ofert 

i wyłonienia ofert. 

33. Beneficjent zakupił opracowania projektów budowlanych z pominięciem Pzp. 

34. Beneficjent dokonał podziału zamówienia na 6 etapów, które były wykonywane na podstawie tego samego projektu budowlanego. 

35. Postępowanie nie zostało udokumentowane i nie zostało przeprowadzone według zasad Instytucji Zarządzającej oraz własnego regulaminu. 

36. Przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki na dodatkowe roboty budowlane, stwierdzono jednak brak przesłanek do zastosowania 

niniejszego trybu. Powyższe prace były możliwe do przewidzenia w fazie projektowania. 

37. Beneficjent nie posiada dokumentów (zapytań ofertowych) potwierdzających, iż dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady 

konkurencyjności. 

38. Zamawiający opisał w SIWZ, iż wykonawca może powierzyć podwykonawcom maksymalnie określony poziom wartości zamówienia 

np. 10% czy 50%. 

39. Zamawiający w SIWZ żądał doświadczenia od każdego wykonawcy oraz posiadania odpowiedniego potencjału technicznego, co jest 

sprzeczne z ideą tworzenia konsorcjum. 

40. Zamawiający zawarł zapis w postępowaniu wykluczający możliwość podwykonawstwa. 

41. Wskazanie konkretnych znaków towarowych przy jednoczesnym braku zapisu „lub równoważne”. 

42. Zamawiający w SIWZ żądał przedstawienia od potencjalnych wykonawców umów regulujących współpracę oraz przedstawienia 

doświadczenia podwykonawców. 

43. Zamawiający w SIWZ żądał od każdego z członków konsorcjum odpowiedniego dokumentu, tj. polisy ubezpieczeniowej na pełną kwotę 

zabezpieczenia określonego w SIWZ, co jest sprzeczne z ideą tworzenia konsorcjum. 


