
Najczęstsze uchybienia podczas stosowania 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

w związku z realizacją operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Toruń, dnia 16 grudnia 2022 r.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                      



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków dokonywania 
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej 

w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 369) – załącznik nr 1a



Szacowanie wartości zamówienia

• Różne wartości zamówienia w dokumentacji z szacowania wartości 
zamówienia i Protokole postępowania;

• Kosztorys inwestorski dla robót budowlanych:
o nie zawiera wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu (rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.);

o nie zawiera aktualnego poziomu cen przyjętego do kalkulacji kosztorysu.



Ogłoszenie o zamówieniu

• Nieprawidłowy adres strony internetowej prowadzonego postępowania;

• Brak informacji w zakresie wymogu użycia podpisu elektronicznego;

• Brak podania adresu e-mail jako środka komunikacji elektronicznej stosownego podczas 
przeprowadzania postępowania;

• Brak wypełnienia w zakresie uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 100 ust. 1 ustawy Pzp);

• Brak zaznaczenia sekcji dotyczącej wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, w przypadku robót budowlanych (art. 95 ustawy Pzp);

• Treść ogłoszenia niespójna z treścią SWZ (np. w zakresie fakultatywnych podstaw 
wykluczenia, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny ofert).



Opis przedmiotu zamówienia

• Wskazanie konkretnego producenta/wykonawcy 
(np. poprzez nazwę, parametry, materiały);

• Brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia 
kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności 
(art. 99 ust. 6 ustawy Pzp);

• Rozbieżności w dokumentacji stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia (opis w SWZ, dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar).



Warunki udziału w postępowaniu

• Brak określenia wymaganej minimalnej wartości robót/zadania 
(brutto, netto), ilości robót/zadań;

• Wymaganie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia 
budowlane, które nie zostały określone w Prawie budowlanym 
(np. ogólnobudowlane);

• Wymaganie wykonania robót budowlanych odpowiadających 
przedmiotowi zamówienia, podobnych/porównywalnych/zbliżonych 
do przedmiotu zamówienia, bez określenia rodzaju i zakresu robót.



Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

• Brak uzasadnienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części 
w dokumentach zamówienia (art. 91 ust. 2 ustawy Pzp);

• Wymaganie złożenia Oświadczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, od wykonawcy, a nie od podmiotu udostępniającego 
zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp);

• Nieujęcie w SWZ podstaw wykluczenia wykonawców na podstawie przesłanek 
zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

• Niejednoznaczny opis sposobu oceny ofert (metodologia obliczania punktów).



Ocena ofert/Wybór wykonawcy

• Wybrana oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
(brak potwierdzenia w dokumentacji, np. w wykazie robót, referencjach, wykazie 
osób);

• Podmiotowe środki dowodowe i oświadczenia - składane w nieodpowiedniej 
formie, niepodpisane przez odpowiednie podmioty (Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452));

• Nieprawidłowa treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 
składanego przez konsorcjum/spółkę cywilną (§ 9 ust. 3 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)).



Umowa z wykonawcą zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy

„Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta 

na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia” 

(art. 44 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia 
procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), 

obowiązuje od 10.11.2022 r.)



Terminy składania dokumentacji

• w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przyznanie 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;

• niedotrzymanie terminu - 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.



Dziękuję za uwagę
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