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ĆWICZENIA 



II. Szacowanie wartości zamówienia.  
 

Naruszenia art. 32 UpZP 
 
Przykład: 
Jak wynika z protokołu z postępowania oraz porównania 
opisu przedmiotu zamówienia z opisem technicznym 
urządzeń zaoferowanych przez wybranego wykonawcę 
wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na 
podstawie cenników wyłącznie jednego wybranego 
producenta. 



 

II. Szacowanie wartości zamówienia. 

Naruszenia art. 32 uPzp 

Przykład: 
W umowie na realizację projektu na organizację targów i wystaw zamawiający miał 
przewidzianą kwotę w wysokości 200.000 euro na sfinansowanie zakupu biletów lotniczych w 
2011 roku. Przystępując do realizacji projektu zamawiający był w stanie określić jedynie 
planowane kierunki lotów tj. Tokio, Pekin, Shanghai, Moskwa, Syndney, nie był jednak w stanie 
określić konkretnych terminów lotów, ilości biletów na dane loty, klasy w której bilety będą 
kupowane. Jak natomiast wynika z analizy dokumentów przekazanych do kontroli, najpóźniej w 
dniu 12.02.2011 r. zamawiający dysponował precyzyjnymi informacjami na temat konieczności 
zakupu: 

• 10 biletów do Tokio w związku z organizowaną tam w dniach 10-12.03.2011 r. wystawą 
(wartość szacunkowa biletów 10.000 euro)  

• 10 biletów do Pekinu w związku z organizowanymi tam w dniach 21-23.03.2011 r. 
targami (wartość szacunkowa biletów 10.000 euro).  

W oparciu o przedstawione powyżej okoliczności zamawiający ustalił, iż na dzień 12.02.2011 r. 
posiada wiedzę o konieczności zamówienia pakietu biletów do Pekinu oraz Tokio, każdy o 
wartości szacunkowej 10.000 euro. Pomimo dysponowania takimi informacjami zamawiający 
udzielił dwóch zamówień każde o wartości szacunkowej 10.000 euro.   



III. Przykłady naruszenia zasady jawności 
postępowania.  

 

Naruszenie art. 41 pkt 4 

 
Przykład: 
Z treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawę komputerów, 
drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych opublikowanego w 
Dz.U.UE wynikało, że zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych, tymczasem możliwość taka 
przewidziana była w treści SIWZ. 



III. Przykłady naruszenia zasady jawności 
postępowania.  

 

Naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 1 

 
Przykład: 
W toku przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał 
zmiany SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert) 
prowadzącej do zmiany ogłoszenia  
o zamówieniu opublikowanego w BZP bez wprowadzenia 
stosownej modyfikacji treści ogłoszenia.  



IV. Błędy dotyczące wyboru trybu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Naruszenie art. 70  

Przykład: 
Będąca przedmiotem zamówienia usługa projektowania 
architektonicznego nie może być uznana za usługę 
powszechnie dostępną o ustalonych standardach 
jakościowych, a tym samym zamówiona w trybie zapytania o 
cenę. Ponadto, z uwagi na przedmiot zamówienia, w tym jego 
stosunkowo znaczną wartość gospodarczą (wartość 
szacunkowa 180.000 euro) należy uznać, iż zamówienie to jest 
wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego, a zatem przy jego udzielaniu winny mieć 
zastosowanie normy zaczerpnięte z Traktatu WE.     



IV. Błędy dotyczące wyboru trybu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Naruszenie art. 67 (bezpodstawne zastosowanie trybu 
zamówienia  z wolnej ręki). 
 

• Przykład: 
Powołanie się na okoliczność w której wyłącznie jeden 
wykonawca posiada pełną wiedzę na temat istniejącego 
oprogramowania oraz autorski wkład  
w budowę systemu nie są wystarczające dla uznania, iż 
inni wykonawcy nie byliby zdolni do wykonania tego 
zamówienia.    



VI. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

Naruszenie art. 29 ust. 1 
 

Przykład: 
W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał, iż 
jego przedmiotem jest  przeprowadzenie szkoleń w 
wymiarze 40 godzin szkoleniowych. Zamawiający nie 
określił jednak czy pod pojęciem godziny szkoleniowej 
rozumie godzinę 60 minutową (zegarową), czy 45 
minutową (potocznie nazywana szkoleniową). 
Konsekwencją braku jednoznaczności w opisie przedmiotu 
zamówienia była sytuacja w której wykonawcy różnie 
zrozumieli wymaganie zamawiającego  
i różnie skalkulowali cenę oferty.   



VI. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

Naruszenie art. 29 ust. 1 
 

Przykład: 
W SIWZ na przebudowę obiektu szkoły muzycznej 
zamawiający wskazał, iż wykonawcy zobowiązani są do 
wykonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz do 
zapoznania się z dokumentacją projektową i zgłoszenia 
zamawiającemu wszelkich niezgodności w tej 
dokumentacji. Zamawiający podkreślił, iż  
w przypadku braku zgłoszenia błędów w dokumentacji 
konsekwencje tych błędów stwierdzonych w trakcie 
wykonywania zamówienia obciążać będą wyłącznie 
wykonawcę.  



VI. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

Naruszenie art. 29 ust. 3 
 

Przykład: 
W dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni 
ścieków zamawiający wskazał, iż przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie oczyszczalni typu ECOLO CHIEF, stanowiącej 
system zaprojektowany i wykonany przez Chief Industries 
INC. Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania 
równoważnej do opisanej oczyszczalni, jednakże nie określił 
parametrów równoważności.    



VII. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz badanie i ocena ofert .  

 

Badanie i ocena ofert 
 
Naruszenie art. 26 ust. 3 (wezwanie do uzupełnienia 
dokumentów). 
 
Przykład: 
Wbrew wymaganiom SIWZ wykonawca nie określił w formularzu 
technicznym opisu cech asortymentu potwierdzających spełnianie 
wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Wykonawca został wezwany do uzupełnienia tego braku w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
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