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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

Zgodnie z  6 umowy o przyznaniu pomocy  

dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego składa się: 

 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, 

jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa z wykonawcą; 

 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, jeżeli 

umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy  

o przyznaniu pomocy; 

 nie później niż w dniu upływu terminu złożenia wniosku o płatność,  

w przypadku gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie 

krótszym niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, 

którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

niezłożona w terminie 

Kwotę pomocy dla danego postępowania pomniejsza się  

o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej 

niż 2% kwoty pomocy wynikającej z danego postępowania 

( 10 umowy o przyznaniu pomocy). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

 

Dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego składa się w formie kopii potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego obejmuje: 

kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez Zamawiającego,  
w tym ogłoszenia; 

kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej; 

kompletną ofertę wybranego wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym 
wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców; 

kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami  
i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu; 

upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji 
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 
osoby upoważnionej przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

 

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 Samorząd Województwa dokonuje oceny w terminie 60 dni roboczych od dnia 
złożenia dokumentacji; 

 gdy dokumentacja zawiera braki, Samorząd wzywa beneficjenta w formie 
pisemnej do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania; 

 jeśli istnieje konieczność uzyskania wyjaśnień, Samorząd Województwa  
wzywa Beneficjenta do udzielenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania; 

 jeżeli Beneficjent, nie złożył wymaganych dokumentów w terminie lub nie 
złożył wyjaśnień w terminie, Samorząd Województwa dokonuje oceny w oparciu 
o posiadane dokumenty (!). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, Samorząd Województwa 

stwierdzi, że Beneficjent naruszył przepisy ustawy Pzp, na etapie 
wniosku o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna. 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców 

zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków 
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 106). 

[obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.] 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

 7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń 
kwot pomocy oraz pomocy technicznej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 106). 

W przypadku gdy dana niezgodność jest taka sama jak niezgodność wcześniej stwierdzona  
w ramach PROW na lata 2014-2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danej 

niezgodności  stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wysokości spośród 
wskaźników przypisanych do tej niezgodności niezależnie od jej charakteru i wagi, jeżeli  
o wcześniej stwierdzonej niezgodności  beneficjent został poinformowany, zanim zostało 

wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Opis sposobu dokonania 
oceny spełniania warunków 

udziału  
w postępowaniu w sposób 

niezwiązany z przedmiotem 
zamówienia oraz 

nieproporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

(przed zmianą art. 22 ust. 4)  

(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) 

 wymaganie od wykonawców potwierdzenia wykonywania zadania o wartości minimum 1 mln złotych, przy szacunkowej 

wartości zamówienia w wysokości 610 053,86 zł (750 366,25 zł brutto); 

 wymaganie od wykonawców wykazaniem się realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie dróg 

asfaltowych oraz 1 roboty budowlanej polegającej na budowie dróg z kostki brukowej betonowej, natomiast przedmiotem 

zamówienia była przebudowa drogi gminnej; 

 wymaganie od wykonawców wykazaniem się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej 

niż 400 000,00 zł brutto, przy szacunkowej wartość zamówienia w wysokości 244 873,48 zł; 

 posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 2 000 000,00 zł oraz 

posiadania środków finansowych w wysokości min. 1 000 000,00 zł, przy szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 

588 460,17 zł. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Żądanie od wykonawców 
przedstawienia oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są 
niezbędne do 

przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

(W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zamawiający może żądać od wykonawców 

wyłącznie oświadczeń lub dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania) 

 zamawiający określając wymagane dokumenty i oświadczenia, nie określił wymaganego minimum (np. polisa OC, wykaz narzędzi); 

 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymagał od każdego z wykonawców  

z osobna złożenia m.in. opłaconej polisy; 

 żądanie przedstawienia w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, w zakresie wykluczenia (dokument nie został ujęty w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów); 

 żądanie przedstawienia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawienia 

(dokument nie jest ujęty w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów); 

 w przypadku wykonawców zatrudniających kierownika budowy na podstawie umowy zlecenia – wymaganie dostarczenia 

zobowiązania do pełnienia obowiązków kierownika budowy (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia mamy do 

czynienia z bezpośrednim dysponowaniem). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Niejednoznaczny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

(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) 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Dyskryminacyjny 
opis przedmiotu 

zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 (Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję) 

Naruszenie art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych 
(Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego  
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 zamówienia  
i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”) 

Naruszenie art. 30 ust. 3 i 4 Prawo zamówień publicznych 

(Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań 

równoważnych) 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (umowy o pracę) 

 
(Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) 

 

W przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, SIWZ zawiera 
w szczególności (art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp): 

 sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę*; 

 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań określonych  
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 

 określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

* Opinia GIODO: nie można żądać dokumentów zawierających dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Dla zamawiającego nie jest istotne, kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt 

zatrudniania osób w takiej formie. 

 



 

 
 
 

Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych  

z udostępnieniem 
SIWZ  

Naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

(Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia udostępnia się na stronie 
internetowej od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych albo publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
do upływu składania ofert) 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Wybór jako 
najkorzystniejszej, 
oferty podlegającej 

odrzuceniu 

Naruszenie art. 89 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

(przesłanki odrzucenia oferty) 

 wybrana oferta została złożona przez wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu; 

 wybrany wykonawca nie  wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

(np. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Nieprzeprowadzenie 
badania oferty  

w zakresie rażąco 
niskiej ceny 

art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 (Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający  zwraca się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień) 

art. 90 ust. 1a Prawo zamówień publicznych 
 

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 
30% od: 

 
* wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

* wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, 
które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności cen 
rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 



 

 
 
 

Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Dokumentowanie 
postępowania 

Naruszenie art. 96 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  

(W trakcie prowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia zamawiający 

sporządza protokół zawierający co najmniej 
elementy wskazane w tym przepisie) 

 niewskazanie powodów niedokonania podziału zamówienia na części (pkt. 2.2); 

 nieuzupełnienie % udziału środków Unii Europejskiej w wartości zamówienia (pkt. 2.6); 

 niedokonanie zaznaczenia w zakresie wezwania do złożenia dokumentów (pkt. 13); 

 niepodanie ceny najkorzystniejszej oferty (pkt. 18.2); 

 brak informacji w zakresie zlecenia wykonania zamówienia podwykonawcom (pkt. 18.3); 

 nieujęcie kwoty umowy oraz przedmiotu umowy (pkt. 26.1); 

 niewymienienie wszystkich załączników (pkt. 27). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

Żądanie od 
wykonawcy 

polegającego na 
zdolnościach lub 
sytuacji innego 

podmiotu szerszego 
katalogu dokumentów 

w zakresie  
art. 24 ustawy Pzp niż 

od wykonawcy 
wykonującego 

zamówienie 
samodzielnie 

  9 ust. 2 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 r. poz. 1126) 

(Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w  5 pkt. 1-9 rozporządzenia) 

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, ocena czy  
w stosunku do podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał 
realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy 
Pzp, powinna przebiegać w oparciu o takie same zasady, jakie 
dotyczą wykonawcy, który potencjałem się nie posługuje. 

 
Jeżeli zamawiający nie żądał w postępowaniu przedłożenia 
określonych dokumentów od wykonawcy, to obowiązek ich 
przedłożenia nie dotyczy także podmiotu trzeciego. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

zawarcie w SIWZ informacji dotyczącej wizji lokalnej bez uwzględnienia 

zapisów określonych w art. 9a ust. 2 (termin składania ofert powinien być 

określony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania sie przez 

wykonawcę z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty oraz 

dłuższy od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie 

Pzp); 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

żądanie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert (rozporządzenie 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 r. poz. 1126) nie określa takiego terminu); 

 żądanie od wykonawców przedstawienia kopii decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych dla kierownika budowy lub zaświadczeń, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. kierownicy budowy), przynależą 
do właściwej izby samorządu zawodowego (nierówne traktowanie 
wykonawców, dokumenty nie ujęte w rozporządzeniu w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający); 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

rozbieżności między ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ w zakresie 

wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu; 

 nieprzeprowadzenie badania ofert w zakresie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 

(obowiązek podatkowy); 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

niezawarcie w informacji z otwarcia ofert wszystkich informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

 kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

niezawarcie w umowie z wykonawcą zapisów dotyczących 

podwykonawców, określonych w art. 143d ustawy Pzp; 

 nieprawidłowe wypełnienie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

(wartość zamówienia, informacje w zakresie małych/średnich 

przedsiębiorstw). 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

Ogłoszenie o zmianie umowy  - art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp  
(„nowość” po zmianie ustawy) 

 

W przypadku zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, 
zamawiający po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza ogłoszenie o zmianie  

umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej. 
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Zamówienia publiczne w ramach PROW 2014-2020 – naruszenia/uchybienia 

 

Statystyka 

 liczba ocenionych dokumentacji z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 117; 

 liczba dokumentacji, w których popełniono naruszenia 

przepisów o zamówieniach publicznych, skutkujące nałożeniem 

kary administracyjnej: 16; 

 liczba dokumentacji niezłożonych w terminie wynikającym  

z  6 umowy o przyznaniu pomocy: 6 (liczba dni od 4 do 38). 
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