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Podstawa prawna

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

z dnia 1 stycznia 2021 r. 
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości 

w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych 
w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych lub konkursów



Zakres przedmiotowy ustawy

Ustawa określa zasady i tryb udzielania 
zamówień publicznych, środki ochrony 
prawnej, kontrolę udzielania zamówień 

publicznych oraz organy właściwe 
w sprawach uregulowanych w ustawie.



Progi wartości zamówień

Średni kurs złotego, stanowiący przelicznik 
z euro na złote na potrzeby zamówień 

publicznych, wynosi 

4, 2693 zł



Progi wartości zamówień

Regulacje ustawy Pzp stosuje się do udzielania 

zamówień klasycznych oraz organizowania 

konkursów, których wartość jest równa lub 

przekracza kwotę 130.000 zł – została ona zatem 

wskazana w nowej ustawie Pzp w PLN. 

Art. 2 ust. 1



Progi wartości zamówień

udzielanych przez zamawiających z sektora finansów 

publicznych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty:

dla dostaw lub usług: 139 000 euro

593 433 zł

dla robót budowlanych: 5 350 000 euro

22 840 755 zł

. 



Progi wartości zamówień

udzielanych przez zamawiających samorządowych jest równa 

lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

dla dostaw lub usług: 214 000 euro

913 630 zł

dla robót budowlanych: 5 350 000 euro

22 840 755 zł



Progi wartości zamówień

130 000 zł                 progi wartości zamówień

Nie stosujemy 
ustawy

zamówienia poniżej progów 
unijnych

zamówienia 
powyżej progów 

unijnych



Wyłączenia stosowania ustawy

Wyłączenie PZP może mieć miejsce:

 z uwagi na przedmiot udzielanego 
zamówienia – wyłączenia przedmiotowe

 ze względu na to, kto udziela danego 
zamówienia – wyłączenia podmiotowe.



Tryby

 przetarg nieograniczony

 przetarg ograniczony

 negocjacje z ogłoszeniem

 dialog konkurencyjny

 partnerstwo innowacyjne

 negocjacje bez ogłoszenia

 zamówienie z wolnej ręki.

Tryby dla zamówień powyżej progów unijnych to:



Tryby

W przypadku zamówień poniżej progów unijnych 

zamawiający może przeprowadzić postępowanie 

w trybie:

 podstawowym

 partnerstwa innowacyjnego

 negocjacji bez ogłoszenia

 trybie zamówienia z wolnej ręki.



Tryby

pierwszy wariant – analogiczny do trybu przetargu 

nieograniczonego – następuje w sytuacji, gdy potrzeby 

zamawiającego są w wystarczający sposób sprecyzowane, a tym 

samym warunki zamówienia nie pozostawiają wątpliwości i nie 

ma potrzeby prowadzenia negocjacji. 

Na potrzeby prowadzonego postępowania w tym wariancie 

zamawiający sporządza Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ).



Tryby

drugi wariant zakłada negocjowanie złożonych ofert, jeśli 

zamawiający to przewidział. W takim przypadku zakres 

prowadzonych negocjacji dotyczy wyłącznie tych elementów 

treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert i nie mogą prowadzić do zmiany treści SIWZ (jego 

sporządzenie, podobnie jak przy pierwszym wariancie, jest 

obligatoryjne na początku toczącego się postępowania).



Tryby

trzeci wariant zakłada negocjowanie złożonych ofert w celu 

ich ulepszenia. Zamawiający sporządza opis potrzeb 

i wymagań, a dopiero w następstwie przeprowadzonych 

negocjacji sporządza SIWZ. Negocjacje są prowadzone na 

zaproszenie zamawiającego do czasu doprecyzowania lub 

uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających 

negocjacjom, a następnie wykonawcy składają ostateczne 

oferty.



Podstawowe zasady udzielania 
zamówień

zasada uczciwej konkurencji

zasada równości

zasada bezstronności i obiektywizmu

zasada efektywności

zasada jawności

zasada przejrzystości 

zasada pisemności i prowadzenia postępowania 

w języku polskim 



Zamawiający

Podmiotem, który prowadzi postępowanie mające 
na celu zawarcie umowy o zamówienie publiczne, 

jest zamawiający. 

Zamawiający to podmiot publiczny, na przykład 
administracja rządowa czy jednostki samorządu 
terytorialnego, który kupuje na rynku towary i 

usługi.



Wykonawcy

Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie usług 

lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.



Wykonawcy

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 



Wykonawcy

Potencjał podmiotu trzeciego 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca może polegać na 

potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych 

w art. 118–123 ustawy Pzp. 



Wykonawcy

Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy. 



Komunikacja z wykonawcą

Zgodnie z art. 61 prawa zamówień publicznych (pzp), 

komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów 

lub oświadczeń, co do zasady odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 



Komunikacja z wykonawcą

E-ZAMÓWIENIA

- PLAN ZAMÓWIEŃ

- REJESTRACJA ZAMÓWIEŃ

- OGŁOSZENIA

- INFORMACJA O 

ZŁOŻONYCH OFERTACH 

MINI PORTAL

LUB INNA PLATFORMA

- ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

- ZAŁĄCZNIKI

- KORESPONDENCJA

- OFERTY



Nowe definicje

Informacja o złożonych ofertach

nowy obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia 

postępowania, zamawiający JEST zobowiązany do 

przekazania prezesowi UZP informacji o złożonych 

ofertach. art. 81 nowej ustawy Pzp



Nowe definicje

Oświadczenia wykonawcy

Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, 

o których stanowi 

art. 56 ust. 3

Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, 

o których stanowi 

art. 56 ust. 2 



Przygotowanie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje 

przeprowadza zamawiający. Zamawiający może 

powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej 

jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.



Przygotowanie postępowania

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik 

zamawiającego, a także inne osoby w zakresie, w jakim 

powierzono im czynności w postępowaniu oraz 

czynności związane z przygotowaniem postępowania. 



Szacowanie wartości 
zamówienia

Ustalenie wartości szacunkowej 

zamówienia to czynność poprzedzająca 

wszczęcie postępowania



Szacowanie wartości 
zamówienia

Właściwe oszacowanie wartości zamówienia ma istotne 

znaczenie przy stosowaniu przepisów ustawy Pzp

(czyli zakwalifikowaniu zamówienia jako zakupu powyżej lub 

poniżej wartości, 130 000 zł czy powyżej lub poniżej progów 

unijnych, jak również np. w przypadku badania rażąco niskiej 

ceny, ustalania wysokości wadium czy proporcjonalności 

warunków udziału w postępowaniu



Szacowanie wartości 
zamówienia

Istotne znaczenie przy szacowaniu wartości 

zamówienia ma pojęcie należytej staranności, 

którą powinni zachować zamawiający. 



Szacowanie wartości 
zamówienia

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy bez podatku od towarów i usług, 

ustalone z należytą starannością.



Szacowanie wartości 
zamówienia

Zamawiający nie może, w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości 

zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu 

obliczania wartości zamówienia.



Szacowanie wartości 
zamówienia

Zamawiający nie może dzielić zamówienia na 

odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do 

niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest 

to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.



Szacowanie wartości 
zamówienia

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są dostawy lub usługi, 

oraz 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane.



Wszczęcie postępowania

Moment wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest różny dla poszczególnych 

trybów udzielenie zamówienia publicznego. 



Wszczęcie postępowania

W procedurze podprogowej zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) –

obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń



Wszczęcie postępowania

W postepowaniach „unijnych” zamawiający przekazuje 

ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(UPUE) do zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE 

– obowiązuje rozporządzenie ustanawiające 

standardowe formularze do publikacji ogłoszeń 

w Dz.Urz. UE



Ogłoszenia

Zamawiający zamieszcza następujące rodzaje ogłoszeń:

 ogłoszenie o zamówieniu;

 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy;

 ogłoszenie o wyniku postępowania;

 ogłoszenie o konkursie;

 ogłoszenie o wynikach konkursu;

 o zmianie ogłoszenia;

 ogłoszenie o zmianie umowy;

 ogłoszenie o wykonaniu umowy



Rejestracja na platformach



Rejestracja na platformach



Rejestracja na platformach

Rejestracja na portalu MINI-portal

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 



Podpis elektroniczny

Wymagania w zakresie formy złożenia oferty oraz oświadczeń wstępnych: 

Postępowania „unijne”

W formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym, lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności  (art. 63 nowej ustawy 

Pzp)

Postępowania podprogowe

W formie elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 63 nowej ustawy Pzp)



Podpis elektroniczny

W przypadku zamówień poniżej progów 

unijnych, wykonawcy mogą korzystać z profilu 

zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 



Podpis elektroniczny

W przypadku zamówień krajowych o wartości 

powyżej progów unijnych może to być jedynie 

kwalifikowany podpis elektroniczny



Podpis elektroniczny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym, które powszechnie 

znane jest jako eIDAS



Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia jest podstawowym 

elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

niezbędnym do prawidłowego oszacowania wartości 

zamówienia.



Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej 

umowy. 

Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 

i jednocześnie uprawnieniem zamawiającego.



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty.



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę.



Opis przedmiotu zamówienia

W opisie przedmiotu zamówienia dla usług i robót budowlanych 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, gdy realizacja tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.



Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienie musi posiadać następujące cechy:

 musi być dokładnie określony, mieć tylko jedno znaczenie 

(musi być rozumiany przez wszystkich zainteresowanych) i nie 

może budzić wątpliwości;

 przedstawiać przedmiot zamówienia wszechstronnie, 

dogłębnie, szczegółowo i dokładnie; opis powinien zawierać 

możliwie wszystkie niezbędne informacje o podmiocie 

zamówienia;



Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienie musi posiadać następujące cechy:

 musi być ścisły, precyzyjny, odznaczać się starannością 

i dbałością o szczegóły;

 musi być łatwy do zrozumienia, oczywisty w założeniach 

i wyraźny.



Opis przedmiotu zamówienia

Dyskryminacyjne wymagania

 nadmierne wymogi prowadzące do eliminacji z postępowania 

określonej grupy wykonawców,

 dyskryminacja terytorialna,

 zbyt sztywne parametry, które nie są uzasadnione 

obiektywnymi potrzebami zamawiającego

 Bezpośrednie wskazanie wykonawców poprzez nazwy własne, 

patenty, szczególne technologii, źródło pochodzenia.



Opis przedmiotu zamówienia

Równoważność

Jednym z najczęściej identyfikowanych błędów zamawiających 

jest zaniechanie lub zbyt ogólne opisanie tzw. kryteriów 

równoważności, tj. zasad, jakimi będzie kierował się zamawiający 

przy ocenie czy oferowany produkt jest produktem równoważnym 

wobec dokonanego opisu przedmiotu zamówienia.



Opis przedmiotu zamówienia

Równoważność

Dopuszczeniu składania ofert równoważnych musi towarzyszyć 

precyzyjne określenie przez zamawiającego parametrów 

technicznych i wymogów jakościowych dotyczących ofert 

równoważnych.



Opis przedmiotu zamówienia

Preferencje opisu przedmiotu zamówienia dopuszczone przez 

ustawę:

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

 normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy europejskie,



Opis przedmiotu zamówienia

Preferencje opisu przedmiotu zamówienia dopuszczone przez 

ustawę:

 europejskie oceny techniczne, rozumiane jako 

udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego 

względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 

europejskim dokumentem oceny

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 



Opis przedmiotu zamówienia

Preferencje opisu przedmiotu zamówienia dopuszczone przez 

ustawę:

 wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje 

techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych 

określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 

2012



Opis przedmiotu zamówienia

Preferencje opisu przedmiotu zamówienia dopuszczone przez 

ustawę:

 normy międzynarodowe,

 specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest 

obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, 

wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

 inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez 

europejskie organizacje normalizacyjne;



Opis przedmiotu zamówienia

 Polskie Normy;

 polskie aprobaty techniczne;

 polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, 

wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania 

dostaw;

 krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe 

oceny techniczne



Opis przedmiotu zamówienia

Podział zamówienia

Decyzja o podziale zamówienia na części ma istotny wpływ na 

bieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności na umożliwienie udziału w postępowaniu 

szerszemu gronu podmiotów specjalizujących się w danym 

przedmiocie zamówienia.



Opis przedmiotu zamówienia

Podział zamówienia

Swoboda zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia 

na części jest ograniczona zasadą uczciwej konkurencji. 

Dodatkowo brak podziału na części musi być przez 

zamawiającego uzasadniony.



Opis przedmiotu zamówienia

Podział zamówienia

Obowiązek uzasadnienia jest to obowiązek informacyjny, którego 

realizacja może być weryfikowana. 

W związku z tym treść uzasadnienia przedstawianego przez 

zamawiającego jest istotna.



Opis przedmiotu zamówienia

Podział zamówienia

Przyczyny braku podziału:

 instytucja zamawiająca stwierdza, że taki podział groziłby 

ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami 

technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania 

zamówienia;

 potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 

poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.



Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać: 

oznakowań (etykiet), 

 certyfikatów, 

 dokumentów bądź też innych środków odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia. 



Warunki udziału 
w postępowaniu

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

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

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

 uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów



Warunki udziału 
w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

 zdolności technicznej lub zawodowej



Podmiotowe środki dowodowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy.  



Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe to środki służące 

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania 

warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia. 



Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowymi środkami dowodowymi będą zatem: 

 referencje, 

 polisa OC i dowody jej opłacenia, 

 zaświadczenia z KRK, ZUS, US, 

 Wykazy pracowników, robót itp.



Podmiotowe środki dowodowe

Rozporządzenie określa okres ważności dokumentów 

jako „sporządzone nie wcześniej niż 

3 miesiące/ 6 miesięcy 

przed dniem złożenia”



Dokumenty nadmierne

Nadmierne i nieuzasadnione żądanie dokumentów od 

wykonawców może stanowić utrudnienie dostępu do zamówienia 

publicznego wykonawcom. 

Z tego względu ustawodawca wskazuje, iż zamawiający może 

żądać dokumentów i oświadczeń dla niego niezbędnych.



Wykluczenia

Przesłanki wykluczenia:

 obligatoryjne

 fakultatywne



Wykluczenia

Przesłanki obligatoryjne to podstawy 

wykluczenia wykonawców z postępowania 

z mocy ustawy i Zamawiający nie może z 

nich zrezygnować.



Wykluczenia

Przesłanki fakultatywne to podstawy 

wykluczenia wykonawców z postępowania, 

mające zastosowanie tylko wtedy, gdy 

zostały przewidziane przez zamawiającego 

w dokumentacji postępowania. 



Kryteria wyboru oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert, określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 



Kryteria wyboru oferty

Kryteria oceny ofert muszą być opisane w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały oraz nie mogą pozostawiać 

zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru 

najkorzystniejszej oferty, a więc dowolności w ocenie 

ofert.



Kryteria wyboru oferty

Kryteria te nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, 

w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, 

technicznej lub finansowej, a także mają być powiązane 

kryteriów oceny ofert bezpośrednio lub pośrednio 

z przedmiotem zamówienia.



Kryteria wyboru oferty

Dopuszcza się możliwość wyboru najkorzystniejszej 

oferty jedynie w oparciu o kryterium ceny albo kosztu.

Należy uzasadnić brak innych kryteriów.



Sposób i termin składania 
ofert

Minimalne terminy na składanie ofert w 

postępowaniach poniżej progów unijnych 

7 dni w przypadku dostaw i usług 

14 dni przy robotach budowlanych



Sposób i termin składania 
ofert

Minimalne terminy na składanie ofert w 

postępowaniach równych lub powyżej progów 

unijnych 

35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej



Sposób i termin składania 
ofert

Na ofertę składa się szereg dokumentów i oświadczeń 

składanych przez wykonawcę, zgodnie z wymogami 

określonymi w dokumentach zamówienia. Obejmuje 

ona zatem dokumenty o różnej randze, nie tylko 

dokumenty zawierające przedmiotowo istotne elementy. 

Ofertą w najściślejszym znaczeniu tego słowa jest 

formularz ofertowy, który nie podlega uzupełnieniu.



Zmiana umowy

Art. 454 

Istotna  zmiana  zawartej  umowy  wymaga  

przeprowadzenia  nowego  postępowania o 

udzielenie zamówienia.



Zmiana umowy

Art. 455 

określa dopuszczalne zmiany w umowie. 



Nieprawidłowości

Wszelkie nieprawidłowości, które potencjalnie 

mogą skutkować wypłatą środków, które nie 

powinny być wypłacone w myśl warunków umowy 

lub przepisów prawa są traktowane jako 

nieprawidłowość 



Nieprawidłowości

Każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego 

dotyczącego stosowania prawa unijnego

↓

Naruszenie zostało spowodowane działaniem lub zaniechania 

beneficjenta

↓

Naruszenie ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE po 

przez obciążenie budżetu UE nieuzasadnionym wydatkiem



Nieprawidłowości

Najczęstsze naruszenia:

 Rozbieżność treści ogłoszenia z treścią SWZ

 Brak wymaganych zapisów umowy

 Sztuczny podział zamówienia

 Brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie 

podzielono na części

 Nieprzestrzeganie procedury 

 właściwej w zakresie 

 zamówień elektronicznych i zagregowanych



Dyskusja

Dziękuję za uwagę 

Wojciech Skomorucha


