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STAWKI PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OBNIŻANIU WARTOŚCI KOREKT FINANSOWYCH I POMNIEJSZEŃ DLA WYBRANYCH KATEGORII 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI INDYWIDUALNYCH na podst. Rozp. MR z dnia 29.01.2016r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych 

oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, zm. Rozp. MRiF z dnia 22.03.2017r. 

LP. Kategoria nieprawidłowości 
indywidualnych 

Stawka procentowa Kwalifikacja naruszenia 
Nieprawidłowości indywidualne stwierdzone w zamówieniu udzielonym zgodnie                              
z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo z decyzji                                     
o dofinansowaniu projektu 

3 Niedopełnienie obowiązku 
odpowiedniego ogłoszenia (dot. 

zamówienia o wartościach niższych niż 
określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.) 

100% 
– wysokość stawki może 
zostać obniżona do 25%. 

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

10 Konflikt interesów 100% 1. Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo                                 
z udzielającym zamówienie. 
2. Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo                                   
z udzielającym zamówienie bez zgody właściwej instytucji. 
3. Udział w postępowaniu  o udzielenie zamówienia osób powiązanych kapitałowo 
lub osobowo z wyłonionym wykonawcą.   

11 Brak pełnej informacji                            
o warunkach udziału                             

w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zawarcia umowy 
koncesji, kryteriach kwalifikacji, 

kryteriach selekcji,  
fakultatywnych podstawach 
wykluczenia z postępowania               

lub kryteriach oceny ofert 
 

25% 
– wysokość stawki 

może zostać obniżona 
do wysokości 10% albo 

5% 

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. 
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12 Określenie dyskryminacyjnych 
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. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                       
lub dokonanie opisu sposobu oceny spełniania 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. 

14 Ustalenie terminów składania 
ofert krótszych niż przewidziane 
we właściwych procedurach jako 

min. albo zastosowanie 
procedury  przyspieszonej bez 

wystąpienia ustawowych 
przesłanek jej stosowania 

25%  
za skrócenie  terminu o 

więcej niż  50%, – 10% za 
skrócenie  o więcej niż o 
30%, – 5% w pozostałych 
przypadkach (wysokość 

5% może zostać obniżona 
do poziomu min. 2%) 

Nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert.  

20 Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

lub umowy koncesji 

25%  
– wysokość stawki może 
zostać obniżona do 10% 

lub 5%  

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. 

21 Niejednoznaczny 
opis przedmiotu zamówienia 

lub umowy koncesji 

10%  
– wysokość stawki może 
zostać obniżona do 5%  

 

1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący,                  
za pomocą niezrozumiałych i niedostatecznie dokładnych określeń,  nieuwzględniający 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
2. Niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację 
przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

24 Naruszenia w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

 

25% 
 – wysokość stawki może 
zostać obniżona do 10% 

lub 5% 

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. 

 


