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Szacowanie wartości zamówienia i podział zamówienia

➢Zgodnie z art. 32 – 34 ustawy PZP wartość zamówienia ustala się
w odniesieniu do danego projektu oraz z uwzględnieniem bieżącej
działalności jednostki w danym roku budżetowym;

➢trzy tożsamości:
➢czasowa,
➢przedmiotowa
➢podmiotowa



Szacowanie wartości zamówienia i podział zamówienia

➢W przypadku projektów partnerskich każdy z partnerów posiada
odrębność finansową, na zasadach analogicznych do jednostek,
o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy PZP, a tym samym stanowi
odrębny podmiot udzielający zamówień i dokonuje szacowania wartości
oraz wyboru procedury udzielania zamówień na zasadach właściwych dla
własnego podmiotu rodzaju zamówienia.



➢Art.32 ust. 4

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo 
udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 
poszczególnych części zamówienia.

Zamówienie w podziale na części – wspólny szacunek ale proporcjonalne 
warunki

Szacowanie wartości zamówienia i podział zamówienia



➢ Obowiązek podziału?

zamawiający, mając na względzie regulację zawartą w art. 36 aa ustawy 
pzp oraz treść znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy p.z.p., 
dokumentując przeprowadzone postepowanie w protokole, winien 
uzasadnić brak  podziału zamówienia na części

Szacowanie wartości zamówienia i podział zamówienia



Zgodnie z treścią art. 36 aa ust. 1 Ustawy Zamawiający może podzielić 

zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Powyższe 

wskazuje jednoznacznie, iż kwestia podziału zamówienia na części za 

każdym razem jest autonomiczną decyzją Zamawiającego, jego 

uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Zamawiający powinien jedynie zgodnie 

z art. 96 ust. 1 pkt 11 Ustawy określić powody niedokonania podziału 

zamówienia na części.   

Szacowanie wartości zamówienia i podział zamówienia



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowości 
indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

2 Niedopełnienie 
obowiązku 
odpowiedniego 
ogłoszenia w 
zamówieniach o 
wartościach 
równych lub 
wyższych niż 
określone w 
przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 PZp

25% 1. Przetarg 
nieograniczo
ny –
naruszenie 
art. 40 ust. 3 
Pzp
2(…)kolejne 
tryby

Niedopełnienie obowiązku 
upublicznienia zapytania 
ofertowego zgodnie z warunkami 
wynikającymi z umowy o 
dofinansowanie projektu albo 
decyzji o dofinansowanie 
projektu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego 
poziomu upublicznienia tj. w 
sposób gwarantujący, ze podmiot 
mający siedzibę , w innym 
państwie członkowskim UE miał 
dostęp do informacji dotyczących 
tego zamówienia



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowości 
indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

3 Niedopełnienie 
obowiązku 
odpowiedniego 
ogłoszenia w 
zamówieniach o 
wartościach 
niższych niż 
określone w 
przepisach 
wydanych na 
podstawie art. 11 
ust. 8 PZp

100% -
wysokość 
stawki może 
zostać 
obniżona do 
25%

1. Przetarg 
nieograniczo
ny –
naruszenie 
art. 40 ust. 2 
Pzp
2(…)kolejne 
tryby

Niedopełnienie obowiązku 
upublicznienia zapytania 
ofertowego zgodnie z warunkami 
wynikającymi z umowy o 
dofinansowanie projektu albo 
decyzji o dofinansowanie 
projektu,
2.  Podział zamówienia lub 
zaniżenie jego wartości 
skutkujące niezastosowaniem 
wymogów związanych z 
publikacja zapytania ofertowego.



Opis przedmiotu zamówienia

➢użycie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, 

➢opis przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję.



Opis przedmiotu zamówienia

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 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”. 



Opis przedmiotu zamówienia

Naruszenie zasad wynikających z zapisów art. 29 ustawy PZP może być 
realizowane w sposób bezpośredni oraz pośredni. Bezpośrednie 
naruszenie ww. artykułu zachodzi gdy przedmiot zamówienia 
określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt poprzez 
wskazanie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. 

Natomiast pośrednie naruszenie zasady poszanowania uczciwej 
konkurencji w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia ma 
miejsce gdy produkt opisany przez zamawiającego nie będzie 
nazwany, jednakże wymogi i parametry przedmiotu zamówienia 
zostaną określone tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć 
jeden konkretny produkt.



Opis przedmiotu zamówienia

6.5.2.5 Zasada konkurencyjności
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis
przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu,
źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia,
chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i
dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia
rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać
określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.



Opis przedmiotu zamówienia

W dokumentacji technicznej  wskazanie jest na pochodzenie, które charakteryzuje 
produkty dostarczane przez konkretnego producenta: pompy ciepła Viessmann: 

Vitocal 300-G BWS 301.B17 oraz Vitocal 300-G BW 301.B17 jako produktu 
referencyjnego, zasobnik buforowy Vitocell 100-E, typ SVP o pojemności 400l, w 
który wyposażyć należy instalację pomp ciepła. Następnie przedmiotowy projekt 

wymienia aby rurociągi prowadzone przy ścianach mocować 
na konstrukcjach wsporczych systemowych WALRAVEN – wg zaleceń producenta. 

Dodatkowo jako produkt referencyjny wybrano grzejniki Verano Turbo VKN5 
wymienione i opisane w Tabeli nr 2 „Dobory grzejników” wraz ze wskazaniem 

typów: VKN5-12/35/1950-12, VKN5-12/25/2350-12 oraz VKN5-12/35/1550-12. W 
przedmiotowym projekcie wskazano jako produkt referencyjny grzejnik płytowy 

Purmo CV33-60 o długości 1600 mm. Jako alternatywne źródło ciepła w budynku 
technicznym należy zastosować grzejnik elektryczny 

z elektronicznym termostatem i płynną regulacją temperatury prod. Atlantic typ 
F117 2000W.



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót Remontu tarasów, izolacji przyziemia i wymiany stolarki zewnętrznej budynku

urzędu gminy (branża budowlana) – zawiera zapisy wskazujące na producentów:

• Środek grzybobójczy CT99 (poz. 6, 7)

• Tynk renowacyjny podkładowy CR 61 (poz. 8)

• Masa bitumiczna CP43 (poz. 9, 10, 11, 13)

• Zaprawa ASO-EZ2 (poz. 34)

• Zaprawa AQUAFIN 2K (poz. 37, 38, 39)

• Masa silikonowa ECOSIL 2000 (poz. 42)

• System ocieplenia ECOROCK-G (poz. 64)

• Tynk THERMOPAL (poz. 68, 69)

• System ASODUR (poz. 77)

• Preparat ASOLIN WS (poz. 78)

• Legrand (poz. 12, 14, 15, 20)

• Es-System (poz. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

• BEG (poz. 43)

• ABB (poz. 66, 67, 68, 69, 70);



Opis przedmiotu zamówienia



Opis przedmiotu zamówienia



Opis przedmiotu zamówienia



Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający powinien ustalić interesujące go cechy i parametry produktu już

na etapie SIWZ. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia

19.03.2010 r. (sygn. akt KIO 189/10) oferta równoważna to taka, która

przedstawia produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem

referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do

produktu referencyjnego cechy i parametry. Pojęcie równoważności bowiem nie

może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie

oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość oferowania

produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. Zaś

rozwiązanie równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach

tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego

urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż

naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej

konkurencji.



Opis przedmiotu zamówienia

(sygn. KIO/KD 21/16)

wyraziła stanowisko, iż w przypadku dopuszczenia wyrobów

równoważnych, zamawiający winien sprecyzować jakie cechy

zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą

brane pod uwagę przy ocenie. Określenie, iż „oferowany asortyment

dostawy będzie o takich samych lub nie gorszych bądź lepszych

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalno-użytkowych i

gabarytowych” nie spełnia przesłanek ustawowych pojęcia

„równoważności” i daje zamawiającemu nieograniczone i arbitralne pole

do oceny tej równoważności.



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowości 
indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

20 Dyskryminacyjny 
opis
przedmiotu 
zamówienia
lub umowy 
koncesji

25%
–wysokość 
stawki
może zostać 
obniżona do 
wysokości 10%
albo 5%

1. Naruszenie art. 29 
ust. 2 Pzp polegające 
na opisaniu
przedmiotu 
zamówienia w 
sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą 
konkurencję.
2. Naruszenie art. 29 
ust. 3 Pzp(…)
polegające na 
opisaniu przedmiotu 
zamówienia przez
wskazanie znaków 
towarowych (…)

Opisanie przedmiotu 
zamówienia w
sposób, który odnosi się 
do określonego
wyrobu, źródła, znaków 
towarowych patentów 
lub specyficznego 
pochodzenia,
chyba że takie 
odniesienie jest 
uzasadnione
przedmiotem 
zamówienia i 
dopuszczono
rozwiązania 
równoważne.



Warunki udziału w postępowaniu

Art. 22 ust. 1a ustawy PZP

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do

należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako

minimalne poziomy zdolności.



Warunki udziału w postępowaniu

Art. 22 ust. 1b ustawy PZP

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)Zdolności technicznej lub zawodowej.



Warunki udziału w postępowaniu

Sekcja 6.5.2 pkt. 8 Wytycznych horyzontalnych

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis

sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w

zapytaniu ofertowym,…, określane są w sposób proporcjonalny do

przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i

równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków

przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania

zamówienia.



Warunki udziału w postępowaniu

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części VII „Warunki

udziału w postępowaniu”, Zamawiający w zakresie posiadanych

kwalifikacji zawodowych zażądał, by potencjalny wykonawca zamówienia

spełnił ten warunek poprzez wykazanie, iż dysponuje jedną osobą zdolną

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku

kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia bez ograniczeń

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.



Warunki udziału w postępowaniu

przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż wodomierzy



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w zakresie spełnienia warunku doświadczenia, zażądał

dokumentów potwierdzających wykonanie dostawy i montażu urządzeń do

pomiaru jakości ścieków. Z przedstawionej dokumentacji, będącej

załącznikiem do SIWZ tj. specyfikacji technicznej jak i planu rozmieszczenia

urządzeń wynika, iż przedmiotem postępowania była jedynie dostawa ww.

urządzeń.



Warunki udziału w postępowaniu

Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, w części VII „Warunki 

udziału w postępowaniu” w pkt b w zakresie posiadanych kwalifikacji 

zawodowych,  Zamawiający zażądał, by potencjalny wykonawca 

zamówienia spełnił ten warunek poprzez wykazanie, iż dysponuje jedną 

osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  na 

stanowisku kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia bez 

ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i 

kanalizacyjnych.



Warunki udziału w postępowaniu

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu do pomiaru jakości 

ścieków u Zamawiającego, sformułowanie warunku posiadania wymagań

kierownika budowy w stosunku  do podmiotów ubiegających się o 

realizację zamówienia jest  nieuzasadnione i nadmierne

Ponadto z  przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów wynika, iż 

w kontrolowanym postępowaniu, potencjalny wykonawca zamówienia, w 

załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  tj

(wykazie osób), nie przedstawił dokumentów potwierdzających posiadanie 

wymaganych uprawnień wymienionych przez zamawiającego w SIWZ.



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w SIWZ określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zgodnie z 

którym zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 (jednego) 

zamówienia polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi,

w pełnym zakresie, tj. w branży konstukcyjno-budowlanej, elektrycznej i 

sanitarnej o podobnym charakterze.



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń powinien uwzględnić wszystkie wymagania 

i okoliczności, które będą przedmiotem analizy minimalnych poziomów zdolności 

wykonawców na etapie ich kwalifikacji podmiotowej, ponieważ powyższe ma 

wpływ na zainteresowanie przedmiotowym zamówieniem ze strony wykonawców 

oraz na treść sporządzonych przez nich ofert. Zamawiający  postawił warunek 

udziału w postepowaniu prowadzący do nieporównywalności złożonych ofert

i braku możliwości prawidłowej ich oceny.



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający zażądał, by potencjalny wykonawca zamówienia spełnił 

warunek poprzez wykazanie, iż dysponuje jedną osobą zdolną do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych  na stanowisku kierownika budowy, 

posiadającego aktualne uprawnienia bez ograniczeń w specjalności: 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający żądał, aby wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykazali, że 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty 

co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie obiektu kubaturowego, każdy 

o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł netto.



Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca wykazał się budową dwóch budynków kubaturowych oraz 

„Zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową

i zmianą funkcji użytkowania Hali sportowej z częścią dydaktyczną Szkoły…”



Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z definicją budowy określoną w art. 3 pkt. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane, przez pojęcie budowy należy rozumieć wykonywanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. O budowie można mówić wówczas, gdy 

powstaje nowy obiekt budowlany bądź też dochodzi do powiększenia 

istniejącego obiektu budowlanego. Przebudowa natomiast, posiada odrębną 

definicję ustawową, tj. wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Z 

uwagi na powyższe IZ RPO WL uznaje, iż zamawiający dokonał wyboru oferty 

wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu



Warunki udziału w postępowaniu

W SIWZ (Rozdział 9) oraz ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja IV.6.3 Termin 

związania ofertą), zamawiający określił, iż wykonawca będzie związany 

ofertą przez okres 60 dni, gdzie bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 85 ust. 1 

ustawy Pzp, wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 

określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż:

- 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na kwotę 7 239 973,80 zł 

(tj. 1 734 167 euro), nieprawidłowo określił długość terminu związania 

ofertą przez co naruszył art. 7 ust. 1 w związku z art. 85 ust. 1, określając 

dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu. Długi termin 

związania ofertą jest istotny dla wykonawców pod względem 

finansowym – powodując zablokowanie znacznych środków 

finansowych. Zamawiający w każdym przypadku ma prawo wyznaczyć 

termin krótszy niż maksymalny natomiast nie wolno mu wyznaczyć 

terminu dłuższego. 



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na kwotę 7 239 973,80 zł 

(tj. 1 734 167 euro), nieprawidłowo określił długość terminu związania 

ofertą przez co naruszył art. 7 ust. 1 w związku z art. 85 ust. 1, określając 

dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu. Długi termin 

związania ofertą jest istotny dla wykonawców pod względem 

finansowym – powodując zablokowanie znacznych środków 

finansowych. Zamawiający w każdym przypadku ma prawo wyznaczyć 

termin krótszy niż maksymalny natomiast nie wolno mu wyznaczyć 

terminu dłuższego. 



Warunki udziału w postępowaniu



Warunki udziału w postępowaniu

Warunek udziału w postępowaniu: co najmniej jedno zamówienie na rzecz

podmiotu administracji publicznej polegające na dostawie wraz z montażem

instalacji solarnych z kolektorami próżniowymi o minimalnej dla całego

projektu powierzchni brutto apertury kolektorów wynosząca 500m2 dla

jednej dostawy,

- co najmniej jedno zamówienie na rzecz podmiotu administracji publicznej

polegające na dostawie wraz z montażem kotłów na biomasę o minimalnej

ilości 20 sztuk dla jednej dostawy



Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarł następujących

obligatoryjnych informacji, takich jak:

• warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,

co stanowi naruszenie art. 41 pkt 7 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Pzp). Zamawiający określił tylko w jednym zdaniu:

„Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia”,

• wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze

stanowi naruszenie art. 41 pkt 7a ustawy Pzp,



Warunki udziału w postępowaniu

• informacja na temat wadium, czym naruszył dyspozycję art. 41 pkt 8

ustawy Pzp,

• kryteria oceny ofert i ich znaczenie, co stanowi naruszenie art. 41 pkt 9

ustawy Pzp. Zamawiający wskazał, iż „cena nie jest jedynym kryterium

udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w

dokumentacji zamówienia



Warunki udziału w postępowaniu



Warunki udziału w postępowaniu



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowości 

indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

11 Brak pełnej 
informacji o 
warunkach 
udziału w 
postępowani
u o 
udzielenie 
zamówienia
(…) lub 
kryteriach 
oceny ofert

25%
–wysokość 
stawki 
może 
zostać 
obniżona 
do 
wysokości 
10% albo 
5%

Przetarg nieograniczony –naruszenie art. 
41 pkt 7, 7a i 9 Pzp polegające na 
nieumieszczeniu w ogłoszeniu o 
zamówieniu przekazanym UPUE lub (…) 
w BZP informacji o warunkach udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(…), wykazu oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków (…) lub art. 36 ust. 
1 pkt 5, 5a, 6 i 13 Pzp polegające na 
niezamieszczeniu w SIWZ informacji o 
warunkach udziału (…) oraz 
fakultatywnych podstawach wykluczenia 
(…) wykazu oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia, opisu kryteriów, 
którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert.

Brak pełnej informacji o 
warunkach udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub kryteriach 
oceny ofert, który 
uniemożliwia potencjalnym
wykonawcom złożenie oferty 
zgodnej z wymaganiami 
zamawiającego lub wpływa na 
możliwość wzięcia przez 
wykonawcę udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowoś
ci indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

12 Określenie 
dyskryminacyjny
ch warunków 
udziału w 
postępowaniu o 
udzielenie 
zamówienia, 
zawarcia umowy 
koncesji, 
kryteriów 
kwalifikacji, 
kryteriów 
selekcji lub 
kryteriów oceny 
ofert

25%
–wysokość 
stawki
może zostać 
obniżona do 
wysokości 
10%
albo 5%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a 
Pzp polegające na określeniu 
warunków udziału w 
postępowaniu (…) w sposób 
nieproporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia (…).
2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w 
związku z art. 91 ust. 2 Pzp
polegające na określeniu 
kryteriów oceny ofert w 
sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą 
konkurencję (…)
4. Naruszenie art. 91 ust. 3 
Pzp polegające na określeniu 
kryteriów oceny ofert 
odnoszących się do 
właściwości wykonawcy

1. Ustalenie warunków 
udziału w
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (…) w sposób
nieproporcjonalny do 
przedmiotu
zamówienia lub który 
mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję i równe 
traktowanie wykonawców.
2. Ustalenie kryteriów oceny 
ofert w sposób zawężający 
konkurencję.
3. Nieuprawnione 
określenie kryteriów oceny 
ofert odnoszących się do
właściwości wykonawcy.



Kryteria oceny ofert

Prawo zamówień publicznych

Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których 
mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie 
potrzeb użytkowników; 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu 
zamówienia; 

4) aspekty innowacyjne; 

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia; 

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin 
dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.



Kryteria oceny ofert

Prawo zamówień publicznych

Art. 91. 2a. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne 
kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli 
określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące 
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą 

w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie 
przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 
80 ust. 3. 

2d. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez 
wykonawców. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w 
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub 
finansowej.



Kryteria oceny ofert

Zasada konkurencyjności

6.5.2.9 Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
przy czym:

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu
zamówienia,

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane
jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany
oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je
w jednakowy sposób,

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone
w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,



Kryteria oceny ofert

Zasada konkurencyjności

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w 
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub 
finansowej oraz doświadczenia (…).

e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami 
dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert 
innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak 
np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, 
społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty 
eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ 
na jakość wykonania zamówienia



Kryteria oceny ofert

Ograniczenie podwykonawstwa

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

zamieścił jako jedno z kryterium oceny ofert Udział samodzielnego

wykonania przedmiotu zamówienia – znaczenie 20%.

Zgodnie z zapisami SIWZ oferty z samodzielnym wykonaniem zamówienia

przez wykonawcę na poziomie do 50% wartości oferty otrzymają liczbę

punktów PW=0 ; 50%-60% PW=5; powyżej 60%, PW=10).



Kryteria oceny ofert

W przypadku kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

usługi Zamawiający może zastrzec obowiązek ich osobistego wykonania

(art. 36a ust. 2 ustawy Pzp). Zawężenie możliwości korzystania

z usług podwykonawców poprzez zastosowanie ww. kryterium oceny ofert

stanowi jednoznaczne ograniczenie dopuszczalnego przy realizacji

zamówienia podwykonawstwa.



Kryteria oceny ofert

Wykonawca nie jest zobowiązany żeby podać wartość umowy
podwykonawstwa, a Zamawiający nie może takowej umowy żądać na
etapie składania ofert. Poza tym, udział podwykonawców w zamówieniu
ma charakter deklaratywny, a sama umowa Wykonawcy z podwykonawcą
może zostać zawarta tuż przed realizacją zamówienia i dopiero w niej
zostanie określony zakres wykonanych prac.

Powyższe stanowi istotny problem w już i tak wadliwie skonstruowanym
kryterium oceny ofert, a mianowicie jak precyzyjnie określić wartość
jeszcze nie zawartej umowy, która de facto może nawet nie zostać zawarta.

Reasumując, Zamawiający stosując kryterium oceny ofert Udział
procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia naruszył
art. 36 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 91 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.



Kryteria oceny ofert



Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustalił też następujące kryteria oceny ofert:

•Cena – 60%

•Jakość – 35%

•Gwarancja – 5%

W ramach kryterium „Jakość” Zamawiający wymagał przedstawienia programu 
zapewnienia jakości organizacji i wykonania robót budowlanych. Ocena miała być 
dokonywana w ramach dwóch segmentów, opisanych przez Zamawiającego w 
sposób następujący:

•S1 – Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia – wykres Gantt’a, opis 
sposobu realizacji zamówienia – zastosowanie procedur, określenie 
przewidywanych zagrożeń 
i ich rozwiązania (maksymalna liczba punktów – 5);

•S2 – Przedstawienie programu zapewnienia jakości udokumentowanego 
schematami koordynacyjnymi prowadzenia robót budowlanych, obiegu 
dokumentów, przepływów finansowych itp. – stanowiących kapitał intelektualno-
organizacyjny przedsiębiorstwa (maksymalna liczba punktów 30).



Kryteria oceny ofert

Zamawiający w SIWZ w odniesieniu do omawianego kryterium wskazał,

że „Wykonawca jako podmiot profesjonalny opisuje w ofercie jakość

oddzielnie dla poszczególnych segmentów. Opis musi być w pełni zgodny z

zapisami SIWZ. Tak opisana przez Wykonawcę procedura utrzymania

wysokiej jakości będzie oceniana metodą ekspercką (…). Ocena jakości

opiera się na założeniu, że Zamawiający określa i wymienia oczekiwane

przez niego rezultaty, natomiast sposób pracy, zrozumienie zadań

określonych w SIWZ, podejście do wykonania zdań, ryzyka z tym związane

oraz wynik swoich działań określa i podaje Wykonawca w proponowanej

przez siebie procedurze utrzymania jakości”.



Kryteria oceny ofert

Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ poszczególne segmenty oceny miały

być oceniane wg stopni określanych jako niedostateczny, słaby, dobry

i bardzo dobry. Oceny miały być dokonywane na podstawie stopnia

spełniania wymagań SIWZ. Ocena niedostateczna przyznawana była

w przypadku, w którym dany segment jakości nie spełniał wymagań SIWZ,

słaba jeśli spełniał te wymagania w stopniu słabym, dobra – w stopniu

większym niż dostateczny, a bardzo dobra – w stopniu bardzo dobrym,

najlepszym ze wszystkich badanych ofert.



Kryteria oceny ofert

Z zawartego w SIWZ opisu kryterium „Jakość” nie wynika jakie były
konkretne wymagania Zamawiającego co do „programu zapewnienia
jakości organizacji i wykonania robót budowlanych”. Nie wiadomo więc
dokładnie jakie mają być elementy programu. Analiza językowa
wskazywałaby, że w ramach pierwszego segmentu jakości
ma być przedstawiony harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
z bliżej nieokreślonym opisem „zastosowanych procedur” oraz
„określeniem przewidywanych zagrożeń i ich rozwiązań”. Z kolei w drugim
segmencie należałoby przedstawić „program zapewnienia jakości
udokumentowany schematami” dotyczącymi prowadzenia robót, obiegu
dokumentów, przepływów finansowych przy czym jest to – jaki wynika
z SIWZ – wyliczenie przykładowe (o czym świadczy użycie skrótu „itp.”).



Kryteria oceny ofert

Poza niejednoznacznością omawianego kryterium – wysoce wątpliwa jest

również przydatność kryterium dla oceny oferty, SIWZ nie nakładał

bowiem obowiązku realizacji robót zgodnie z podlegającym ocenie planem

zachowania jakości. Stąd też Wykonawca nie musiał przy realizacji

zamówienia stosować procedur opisywanych w planie



Kryteria oceny ofert

wyrok z 30 kwietnia 2018 r., KIO 724/18,

Izba „za pożądane uznała zdefiniowanie przez Zamawiającego użytych

w celu punktowania kryterium oceny ofert w zakresie opracowania planu

organizacjii realizacji przedmiotu zamówienia pojęć "w stopniu bardzo

dobrym", "w stopniu dostatecznym", co do tego, jakiej liczby punktów mogą

się spodziewać w poszczególnych podkryteriach”.

Ponadto Izba uznała, że nie jest prawidłowa sytuacja, w której Zamawiający

przyznaje punkty w wyniku analizy porównawczej ocenianych treści ofert w

ten sposób, że ta, która na tle pozostałych wypada zdaniem Zamawiającego

najlepiej, otrzyma największą liczbę punktów, a pozostałe otrzymają

odpowiednio, według uznania Zamawiającego, mniejszą liczbę punktów.



Kryteria oceny ofert

Wszyscy oceniający zgłosili zastrzeżenia do planu jakości sporządzonego przez

wykonawcę XXXX.

Trzech z nich jednak i tak uznało, że plan powinien otrzymać maksymalną

liczbę punktów, co wskazuje, że zastrzeżenia te uznawali za nieistotne.

Dwóch oceniających zgłosiło zastrzeżenia co do części graficznej planu przy

czym jeden stwierdził, że dokument nie zwiera części graficznej,

a drugi, że jest ona uboga. Takie zastrzeżenie zgłosili jedynie oceniający, którzy

przyznali niższą punktację. Pozostali oceniający nie zgłaszali uwag w tym

zakresie. Widocznym jest więc, iż brak szczegółowego opisu dotyczącego

wymagań jakie miał spełnić plan zapewnienia jakości (wyliczenie elementów

planu oraz ich znaczenia) powodował, że ocena była dokonywana uznaniowo.

To zaś miało wpływ na wynik tej oceny.



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowoś
ci indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

12 Określenie 
dyskryminacyjny
ch warunków 
udziału w 
postępowaniu o 
udzielenie 
zamówienia, 
zawarcia umowy 
koncesji, 
kryteriów 
kwalifikacji, 
kryteriów 
selekcji lub 
kryteriów oceny 
ofert

25%
–wysokość 
stawki
może zostać 
obniżona do 
wysokości 
10%
albo 5%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a 
Pzp polegające na określeniu 
warunków udziału w 
postępowaniu (…) w sposób 
nieproporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia (…).
2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w 
związku z art. 91 ust. 2 Pzp
polegające na określeniu 
kryteriów oceny ofert w 
sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą 
konkurencję (…)
4. Naruszenie art. 91 ust. 3 
Pzp polegające na określeniu 
kryteriów oceny ofert 
odnoszących się do 
właściwości wykonawcy

1. Ustalenie warunków 
udziału w
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (…) w sposób
nieproporcjonalny do 
przedmiotu
zamówienia lub który 
mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję i równe 
traktowanie wykonawców.
2. Ustalenie kryteriów oceny 
ofert w sposób zawężający 
konkurencję.
3. Nieuprawnione 
określenie kryteriów oceny 
ofert odnoszących się do
właściwości wykonawcy.



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowoś
ci indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

13 Niezastosowanie
lub niewłaściwe 
stosowanie 
kryteriów oceny 
ofert

25%
–wysokość 
stawki
może zostać 
obniżona do 
wysokości 
10%
albo 5%

1. Naruszenie art. 91 ust.1 w związku z art. 
2 pkt 5 Pzp polegające na zastosowaniu 
kryteriów oceny ofert w sposób, który nie 
zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty,
2. Naruszenie z art. 91 ust. 2a Pzp
polegające na niewłaściwym zastosowaniu 
kryterium ceny jako jedynego,
3. Naruszenie z art. 91 ust. 2c Pzp
polegające na zastosowaniu kryteriów 
oceny ofert, które nie są związane z 
przedmiotem zamówienia,
4. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp polegające 
na zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
odnoszących się do właściwości 
wykonawcy,
5. Naruszenie art. 29 ust 2 Uok polegające 
na zmianie kryteriów oceny ofert w trakcie 
negocjacji

Wybór oferty w 
sposób 
niezgodny z 
ustalonymi w 
zapytaniu 
ofertowym 
kryteriami ofert



Przeprowadzenie postępowania

Zawartość ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ art. 41 ust. 1 oraz 36 ust.

1 ustawy PZP

➢rozbieżności w treści ogłoszenia o zamówieniu a SIWZ

➢ istotna zmiana SIWZ bez zmiany ogłoszenia



Przeprowadzenie postępowania

Elementy ogłoszenia o zamówieniu w przypadku, których najczęściej 

dochodzi do rozbieżności z SIWZ:

➢termin wykonania zamówienia;

➢warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;

➢wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

➢kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

➢termin składania ofert.



Przeprowadzenie postępowania

Zamawiający, w dniu dokonał modyfikacji treści SIWZ, która skutkowała 

koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (wadium).

Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia przekraczała kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany był przekazać Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o 

niekompletnej procedurze lub sprostowania. 



Przeprowadzenie postępowania

Zamawiający dokonał istotnej modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz

SIWZ dotyczącej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z dnia

30.09.2017 r. na dzień 13.10.2017 r. Termin składania ofert pozostał niezmieniony.

Zgodnie z treścią art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych, w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia w postępowaniach,

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8, termin składnia ofert nie może być krótszy niż 15 dni

od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający, nie wydłużając terminu składania ofert naruszył ww. przepisy ustawy.

Tym samym termin o którym mowa w 12a ust. 2 pkt 1 został skrócony o 8 dni.



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowoś
ci indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

16 Niedozwolona
modyfikacja 
SIWZ lub
dokumentów 
koncesji

25%
–wysokość 
stawki
może zostać 
obniżona do 
wysokości 
10%
albo 5%

1. Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a lub 4b Pzp
polegające na modyfikacji treści SIWZ po 
upływie terminu składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo przed upływem terminu składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia bez wymaganej zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu (…)



Badanie ofert 

➢nieprawidłowe wykluczenie wykonawcy,

➢ wybór wykonawcy niespełniającego warunków,

➢ nieprawidłowości dokumenty

➢zaniechanie wezwania

➢procedura odwrócona art. 24 aa PZP:

1. przewidzenie możliwość zastosowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ

2. ocena ofert –wyłonienie oferty najkorzystniejszej,

3. badanie oferty najwyżej ocenionej.



Badanie ofert 

Zamawiający oceniając ofertę dokonał poprawy „innych omyłek w złożonej ofercie,

polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ), niepowodujących istotnych zmian w treści oferty” na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. Poprawki polegały na dostosowaniu

pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy do przedmiaru robót stanowiącego

załącznik nr 2 do SIWZ i były ingerencją w treść złożonej oferty. Wykonawca złożył

ofertę, która powinna być przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2., jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W konsekwencji zmian

wprowadzonych w ofercie przez Zamawiającego, zmianie uległa również cena

oferty brutto.



Badanie ofert 

Zmiana zarówno parametrów technicznych opisanych w kosztorysie ofertowym, jak i zmiana

ceny oferty są istotnymi dla jej treści i nie mogą być dokonywane swobodnie przez

Zamawiającego, nawet jeżeli Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiana parametrów

technicznych opisanych w kosztorysie ofertowym jest zmianą istotną dla jej treści i nie może

być dokonywana swobodnie przez Zamawiającego, nawet jeżeli Wykonawca wyrazi na nią

zgodę. Ponadto odpowiedź Wykonawcy na wezwanie do złożenia wyjaśnień co do treści ofert

wskazuje, iż Wykonawca złożył świadomie ofertę nieodpowiadającą treści SIWZ. Różnice

pomiędzy przedmiarem a kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wynikają z „omyłki”,

a więc działania niezamierzonego i nieświadomego, lecz są efektem świadomego działania

Wykonawcy. Wobec powyższego, Zamawiający nie był uprawniony do modyfikacji treści

oferty, powołując się na art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP i powinien ją odrzucić jako

nieodpowiadającą treści SIWZ.



Badanie ofert 



Badanie ofert 



Badanie ofert 

Zamawiający oszacował wartość przedmiotu zamówienia na poziomie

1 693 177,61 zł brutto. Oferowana przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlano –

Instalacyjno – Inżynieryjnych cena (1 041 547,15 zł brutto) jest rażąco niższa od 

kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia oraz 

niższa od pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający dokonując 

wyboru tej oferty bez wcześniejszego wystąpienia o wyjaśnienie elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny, dopuścił się naruszenia przepisu art. 90 ust. 1-3 

Ustawy, w którym wskazany poziom różnicy ceny (30%) uznany został za 

uzasadniający podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny.



Badanie ofert

Zamawiający nie zamieścił na stronie internetowej pliku z kosztorysem ślepym,

który doprecyzował przedmiar robót o współczynnik korekcyjny ilości lecz

przekazał przedmiotowy dokument jedynie temu wykonawcy, który zwrócił się z

ustną prośbą o jego udostępnienie. Ze względu na fakt, iż prośba wykonawcy oraz

udostępnienie pliku kosztorysu ślepego przez zamawiającego nie zostało

udokumentowane na stronie zamawiającego pozostali Wykonawcy nie mieli

dostępu do ich treści. Omawiana sytuacja stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy

Pzp w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.;



Badanie ofert / Nieprawidłowości w zakresie dokumentów

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu przetargowym żądał od
wykonawców dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 oraz § 2 pkt 4 ppkt
1 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 t.j.)
zwanego dalej Rozporządzeniem, zaś od wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-10 ww. Rozporządzenia.
W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumentów
wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. 1 i 2.



Badanie ofert / Nieprawidłowości w zakresie dokumentów

Tym samym zamawiający żądał od wykonawców zarówno krajowych

i zagranicznych posługujących się potencjałem podmiotów trzecich oraz od

podmiotów zagranicznych szerszego zakresu dokumentów potwierdzających brak

podstaw do wykluczenia, niż wobec wykonawców samodzielnie ubiegających się

o zamówienie, co stanowi naruszenie art. 7 ust 1 Ustawy.

Zakres dokumentów wymaganych od tzw. podmiotów trzecich winien być taki sam

jak zakres dokumentów, którymi muszą się legitymować wykonawcy. Zakres

dokumentów potwierdzających okoliczności o jakich stanowi art. 25 ust 1 Ustawy

winien być uzależniony od przedmiotu zamówienia, a nie od tego jakiego

podmiotu dotyczą dokumenty. Rozporządzenie nie może być interpretowane

w oderwaniu od aktu prawnego wyższego rzędu, tj. od postanowień Ustawy.



Badanie ofert / Nieprawidłowości w zakresie dokumentów

Zamawiający w treści SIWZ w sekcji VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia zawarł zapis, iż w celu wykazania braku podstaw wykluczenia

z postepowania wezwie do złożenia kopii lub oryginału aktualnego zaświadczenia

z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego. Wykonawca składając ofertę nie złożył wymaganego

dokumentu, jedynie własne oświadczenie, w którym wskazał iż na dzień składania

ofert nie posiada zaległości tytułem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

w ZUS. Zamawiający dokonują wyboru oferty naruszył art. 24 ust. 4 w związku z

art. 24 ust. 1 Ustawy poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy

podlegającego wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, w skutek

złożenia oferty niezgodnej z zapisami SIWZ.



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłow
ości 
indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

24

Naruszenia 
w zakresie
wyboru
najkorzystnie
jszej
oferty

25%
–wysokość 
stawki
może 
zostać 
obniżona 
do 
wysokości 
10%
albo 5%

1. Naruszenie art. 89 ust. 1 (…) polegające na 
odrzuceniu najkorzystniejszej oferty bez 
zaistnienia przesłanek określonych w tym 
przepisie lub wyborze jako najkorzystniejszej 
oferty podlegającej odrzuceniu (…). 
2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub ust. 5 Pzp
polegające na wykluczeniu wykonawcy, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia 
przesłanek określonych w tych przepisach, w 
tym przez zaniechanie wezwania do
uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 
dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2f, 3, 3a 
lub 4 Pzp.
3. Naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 
ust. 1 lub 5, lub art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z 
art. 24 ust. 1 lub 5 Pzp polegające na wyborze 
jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy 
podlegającego wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia.

1. Wybór oferty 
wykonawcy 
niespełniającego 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.
2. Nieuzasadnione 
wykluczenie wykonawcy, 
który złożył ofertę 
najkorzystniejszą, jako 
niespełniającego 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.
3. Wybór oferty niezgodnej 
z opisem przedmiotu 
zamówienia.



Zmiany umowy 

➢niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy



Zmiany umowy 

Prawo zamówień publicznych

Art. 144. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia

zmian;

(…)



Zmiany umowy 

Art. 144.1

5)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

1e.Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

1)Zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub

umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2)Nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna

z następujących okoliczności:

a)Zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto

by oferty innej treści,

b)Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c)Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub

umowy ramowej,

(…)



Zmiany umowy 

Zasada konkurencyjności

6.5.2.22 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że:

a)zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu
ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany
charakteru umowy (…)

Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru
umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana
wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę
ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie
w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy (…)



Zmiany umowy 

W dniu 11.01.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Beneficjentem

a Wykonawcą z terminem wykonania zamówienia do dnia 31.08.2018 r.

W dniu 09.08.2018 r. zawnioskowała o niezwłoczne przesłanie brakującej listy 91

uczestników projektu w celu zakończenia dostawy i montażu instalacji solarnych

u wszystkich 475 uczestników objętych realizacją ww. inwestycji.



Zmiany umowy 

Zgodnie z treścią ww. pisma warunkiem zakończenia projektu w umownym

terminie było przedłożenie przez zamawiającego pełnej listy uczestników projektu

do dnia 16.08.2018 r.: „W przypadku braku uzupełnienia zestawienia

Beneficjentów wnosimy o zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do

dnia 31.05.2019 r. Wskazany termin wiąże się z faktem, iż po terminie realizacji

przedmiotowej inwestycji jesteśmy zmuszeni do wykonania innych podjętych

realizacji, co wiąże się z przesunięciem ekip obecnie pracujących na terenie Gminy

na inne inwestycje. Ponadto wydłużony termin pozwoli Zamawiającemu poczynić

wszelkie możliwe kroki do pozyskania wymaganej ilości osób.”



Zmiany umowy 

Zamawiający poinformował Wykonawcę, że nie ma możliwości przesłania

brakującej listy uczestników w oczekiwanym czasie, tak aby w pełni zrealizować

projekt w terminie umownym, z powodu rezygnacji części mieszkańców

z montażu instalacji kolektorów.



Zmiany umowy 

W dniu 30.08.2018 r. zawarto aneks nr 2 do umowy, w którym dokonano zmiany 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia przedłużając go do dnia 21.09.2018 r. 

zaś w dniu 20.09.2018 r. zawarto aneks nr 3 do ww. umowy, w którym dokonano 

m.in. zmiany terminu wykonania zamówienia przedłużając go do dnia 31.05.2019 r.

Zatem Zamawiający dokonał wydłużenia terminu wykonania umowy z pierwotnego 

terminu zapisanego w SIWZ i w umowie liczącego ok.7,5 miesięcy, na  ok 16,5

miesięcy.  Zatem doszło do istotnej zmiany terminu wykonania zamówienia 

a w związku z tym do naruszenia art. 144 ustawy Pzp.



Zmiany umowy 

§ 16 ust. 2 umowy z wykonawcą przewiduje katalog zmian umowy w zakresie

terminu przewidzianego na zakończenie dostaw i montażu i są to:

1. zmiana będąca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej

pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów

(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków

płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot umowy;

2. wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy i któremu można było zapobiec mimo dochowania należytej

staranności



Zmiany umowy 

Zamawiający w Rozdziale XV SIWZ oraz sekcji IV ogłoszenia o zamówieniu ustalił,

iż jednym z kryteriów oceny oferty będzie skrócenie czasu realizacji zamówienia

w części pn. Przedstawienie dokumentacji projektowo-wykonawczej z wagą 30%

punktacji. Wymienione wyżej kryterium było oceniane na podstawie złożonego

przez wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu „oferta wykonawcy”.

Punkty w tym kryterium oceny ofert miały zostać przyznane wykonawcy jeżeli

zaoferuje on krótszy niż 180 dni termin realizacji zamówienia w przedmiotowej

części zamówienia.



Zmiany umowy 

W przypadku gdy wykonawca nie uzupełniłby formularza lub też zaoferowałby

termin realizacji zamówienia w ww. części wynoszący 180 dni licząc od dnia

zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej zamawiający

przyznałby mu 0 pkt w tym kryterium oceny, nie obliczając stosunku najkrótszego

zaoferowanego terminu realizacji zamówienia do terminu zaoferowanego przez

ofertę badaną. Zamawiający ustalił, iż obligatoryjny termin realizacji zamówienia w

części „Przedstawienie dokumentacji projektowo – wykonawczej” wynosi

maksymalnie 180 dni licząc od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji

architektonicznej.



Zmiany umowy 

Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zaoferowała 72-cio dniowy, najkrótszy

termin realizacji zamówienia w części „Przedstawienie dokumentacji projektowo –

wykonawczej”, podczas gdy dwaj pozostali oferenci zaoferowali 150 dni termin

realizacji zamówienia.



Zmiany umowy 

§13 ust. 6 dopuścił zmianę umowy w przypadku:

1.wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;

2.wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania wymaganych uzgodnień i opinii 

właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do 

otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, trwającego ponad dwa miesiące od daty 

złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji;

3. rezygnacji Zamawiającego z wykonania części Umowy;

4. zmiany zakresu realizacji przedmiotu umowy wynikającej ze zmiany „Wytycznych do Projektowania” 

dokonanej przez Zamawiającego;

5. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o 

charakterze technologicznym, bądź też z innych obiektywnych przyczyn;

6. z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający..



Zmiany umowy 

Dnia 07.02.2017 r. zamawiający zatwierdził koncepcję architektoniczną, więc

zgodnie z umową oraz ofertą wykonawca zobowiązany był do wykonania

dokumentacji w tym kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz

z niezbędnymi załącznikami w terminie 72 dni, tj. do 21.04.2017 roku. Dnia

07.04.2017 wykonawca na podstawie §13 ust. 4 umowy złożył zamawiającemu

pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie wydłużenia o 90 dni terminu

wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia



Zmiany umowy 

Firma ww. wniosek argumentowała koniecznością uzyskania odstępstwa od

przepisów przeciwpożarowych w zakresie istniejącej klatki schodowej, którego

termin wydania uzależniony jest od uzyskania upoważnienia właściwego ministra

(wydłużenie terminu na podstawie §13 ust. 6 pkt 2 umowy) oraz konieczność

wykonania prac projektowych nie objętych „Wytycznymi do projektowania”

(zwiększenie wynagrodzenia na podstawie §13 ust. 10 umowy).



Zmiany umowy 

Zamawiający zawarł aneks w sposób nieuprawniony, ponieważ dokonał istotnych zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy co stanowi naruszenie art. 144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający nie

przewidział możliwości dokonania takich zmian w ogłoszeniu

o zamówieniu lub w SIWZ oraz nie określił warunków tych zmian, ponieważ uzyskanie

odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie było decyzją niezbędną do

otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Zamawiający uzyskał zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po

dniu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dniu złożenia wniosku

o pozwolenie na budowę oraz dniu udzielenia prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowę.



Zmiany umowy 

Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie 142 dni, przy oferowanym

72 dniowym terminie wykonania zamówienia. Powyższa zmiana umowy dotyczyła

istotnych postanowień zawartej umowy, ponieważ termin realizacji przedmiotu

zamówienia był jednym z kryteriów oceny ofert na podstawie którego dokonano

wyboru wykonawcy



Zmiany umowy 

Zamawiający w treści Ogłoszenia o zamówieniu, w postanowieniach Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie z wykonawcą nr

SI.271.63.2017.CT/1 z dnia 22.09.2017 r. oraz nr SI.271.63.2017.CT/2 z dnia

22.09.2017 r. ustalił termin zakończenia zamówienia na 15.12.2017r. W dniu

14.12.2017r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umów wydłużając termin realizacji

zamówienia do 30.05.2018r.



Zmiany umowy 

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, podyktowane było to problemami z uzyskaniem

służebności na rzecz PGE Dystrybucja (nieuregulowany stan własnościowy jednej z działek,

PGE Dystrybucja udostępniła w drodze wyjątku możliwość podłączenia do sieci do czasu

uregulowania kwestii spadkowych); złe warunki atmosferyczne (protokół konieczności

z 16.10.2017r.- 2 m-ce przed terminem zakończenia realizacji zamówienia); trudności

Wykonawcy z załatwieniem formalności związanych z przebudową sieci gazowej (Wykonawca

w dniu 23.10.2017r. oraz 28.11.2017r. zwrócił się do Gminy z prośbą o wydłużenie terminu

realizacji zamówienia m.in. ze względu na brak uzgodnień z Zakładem Dystrybucji Gazu,

natomiast stosowne porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą a Polską Spółką

gazownictwa w dniu 06.10.2017r.).



Zmiany umowy 

Zamawiający dopuścił zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy jedynie 

o czas trwania okoliczności, jednocześnie nie przedstawił Instytucji Zarządzającej 

żadnych dokumentów potwierdzających czas ich trwania. 



Taryfikator
Wybrane kategorie nieprawidłowości

lp Kategoria 
nieprawidłowoś
ci indywidualnej

Stawka 
procentowa

Klasyfikacja naruszenia

28
Niedozwolona
zmiana
postanowień
zawartej
umowy w
sprawie
zamówienia
lub umowy
koncesji

100% wartości
dodatkowej
zamówienia
wynikającej ze
zmiany umowy
zwiększone o
25% wartości
ostatecznego
zakresu
świadczenia

1. Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp
polegające na dokonaniu zmiany
umowy w stosunku do treści
oferty, na postawie
której dokonano wyboru
wykonawcy, bez zachowania
ustawowych przesłanek (…)

Dokonanie istotnych
zmian postanowień
zawartej umowy w
sprawie zamówienia w
stosunku do treści
oferty, z naruszeniem
warunków
wynikających z umowy
o dofinansowanie
projektu albo decyzji o
dofinansowaniu
projektu.



Definicja nieprawidłowości

➢Zgodnie z treścią art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 1303/2013 
nieprawidłowością jest każde naruszenie prawa unijnego lub prawa 
krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z 
działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we 
wdrażanie EFSI (tj. m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z 
którego pochodzą środki na dofinansowanie kontrolowanego projektu), 
które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 
obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.
➢Jak wynika z treści przytoczonego przepisu warunkiem kwalifikowania 
danego naruszenia jako nieprawidłowości nie jest wyrządzenie budżetowi 
Unii szkody rzeczywistej. Wystarczające jest już, aby dane zachowanie 
beneficjenta jedynie narażało budżet Unii na powstanie szkody. Przepis 
art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 1303/2013 w sposób jednoznaczny uznaje 
bowiem za nieprawidłowość działanie lub zaniechanie, które może mieć 
szkodliwy wpływ na budżet Unii. Do wystąpienia nieprawidłowości 
dochodzi już więc wówczas, gdy szkoda ma charakter potencjalny



Definicja nieprawidłowości

Wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 lipca 2016 r. wydany w sprawie 
Miasto Wrocław przeciwko Ministrowi Infrastruktury Rozwoju (sygn. akt C-
406/14). Powołane wyżej orzeczenie odnosi się do definicji 
„nieprawidłowości” zawartej w uchylonym rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. 2006, L 210, s. 25). Z uwagi 
jednak na daleko idące podobieństwa definicji pojęcia „nieprawidłowości” 
występującego w obu rozporządzeniach, pogląd Trybunału wyrażony w 
wyroku C-406/14 może być odnoszony do rozumienia pojęcia 
„nieprawidłowości” określonego  w Rozporządzeniu 1303/13.



Definicja nieprawidłowości

W akapitach 44-45 wyroku Trybunał stwierdził, iż „z definicji zawartej
w art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 wynika, że naruszenie prawa Unii
stanowi nieprawidłowość w rozumieniu tego przepisu jedynie wtedy, gdy
powoduje ono lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii
w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku. Naruszenie takie
należy zatem uznać za nieprawidłowość, o ile może ono jako takie mieć
skutki budżetowe. Natomiast nie trzeba udowadniać wystąpienia
konkretnych skutków finansowych (zob. analogicznie wyrok z dnia
21 grudnia 2011 r., Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre,
C-465/10, EU:C:2011:867, pkt 47). W konsekwencji należy stwierdzić, że
uchybienie zasadom udzielania zamówień publicznych stanowi
nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006,
o ile nie można wykluczyć, że uchybienie to miało wpływ na budżet
odnośnego funduszu”



Definicja nieprawidłowości

•Analogicznie pojęcie szkody rozumiane jest w orzecznictwie sądów 
administracyjnych. Dla przykładu można przywołać tutaj pogląd wyrażony w 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 
2013 r., sygn. akt III SA/Wr 84/13, w którym wskazano, iż: „Szkoda w budżecie 
ogólnym Unii Europejskiej została ujęta dwojako – jako szkoda "realna" bądź jako 
szkoda "potencjalna" (słowami "... mogłaby spowodować szkodę..."). Wystąpienie 
uszczerbku w którejkolwiek postaci wystarczy przy tym           do zastosowania 
odpowiednich sankcji. (..) Szkoda realna, to uszczerbek, który łatwo konkretnie 
zmierzyć i określić jego wysokość. Wystarczy jednak samo tylko wykazanie,              
że określone nieprawidłowości powstałe wskutek zachowania się beneficjenta 
mogły jedynie (choć wcale nie musiały) narazić ogólny budżet Unii Europejskiej na 
uszczerbek, nawet bliżej niewykazany (bo "potencjalny" właśnie). Tym właśnie, w 
ocenie Sądu, różni się kategoria szkody jedynie "potencjalnej" od kategorii "utraty 
spodziewanych korzyści" (lucrum cessans) w ujęciu art. 361 § 2 in fine k.c. Ta 
ostatnia ma bowiem także charakter uszczerbku "realnego", co przesądza o tym, 
że ten, kto twierdzi, iż utracił pewne korzyści musi nie tylko powołać się ten fakt, 
ale też – uwzględniając art. 6 k.c. – określić wysokość tego rodzaju straty.



Przydatne linki:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow
https://www.uzp.gov.pl/kio

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-
zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-
europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_proj
ektow.pdf

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow
https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf


Dziękuję za uwagę


