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Załącznik  

 

 
Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za  naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, 

współfinansowanych ze środków funduszy UE  
 

1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które są w całości 
objęte dyrektywą 2004/18/WE, określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla sektorowych zamówień publicznych, które są 
w całości objęte dyrektywą 2004/17/WE, określa się według tabeli 2. 

3. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które są jedynie 
częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, określa się według tabeli 3.  

4. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które nie są objęte 
dyrektywą 2004/18/WE, określa się według tabeli 4.  

5. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi 
wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty 
przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

6. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE rozumie się zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające 
wartości progowych, od których zastosowanie ma wymieniona dyrektywa. 

7. Poniższe tabele są, na tyle o ile to możliwe, wyczerpujące. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia wysokości korekty finansowej za 
określoną nieprawidłowość za pomocą metody dyferencyjnej, a nieprawidłowość ta nie została uwzględniona w tabelach, należy 
przyjąć wskaźnik procentowy odpowiadający najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia.  

8. Wskaźnik korekty W% przedstawia zalecane stawki maksymalne, które mogą ulec obniżeniu, o ile zaistnieją okoliczności za tym 
przemawiające. 

9. Objaśnienie niektórych skrótów:  
1) UOPWE – Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 
2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych. 

10. Poniższe tabele odzwierciedlają stan prawny obowiązujący na dzień 11 marca 2010 r. 
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Tabela 1. 

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości  W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o 
zamówieniu do UOPWE 

 1. Przetarg nieograniczony -  
Naruszenie art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden  z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

 2. Przetarg ograniczony -  
Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z 
poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

 3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z 
poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

100%  
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- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

 4. Dialog konkurencyjny -  
Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, 
poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UOPWE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na 
żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

 5. Zapytanie o cenę –  
Naruszenie art. 70 Pzp, poprzez zastosowanie zapytania o cenę do udzielenia 
zamówienia, którego wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
 

 6. Punkty 1 – 5 stosuje się odpowiednio do przypadków naruszeń 
powołanych tam przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. 
podziałem zamówienia na części lub zaniżeniem jego wartości, który powoduje 
że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

2. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o 
zamówieniu do 
UOPWE, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia” 

1. Przetarg nieograniczony -  
Naruszenie art. 40 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej na jeden z poniższych 
sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

25% 
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ogłoszenia 2. Przetarg ograniczony -  
Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
przynajmniej w jeden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym zapewnieniu  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
przynajmniej w jeden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
4. Dialog konkurencyjny -  
Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, 
poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu przynajmniej w jeden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
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5. Punkty 1 – 4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 
przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 
art. 32 ust. 2 Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego 
wartości, który powoduje że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

3. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do UOPWE 

Naruszenie art. 115 ust. 1, ust. 3 i 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie na żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

100%  

4. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do UOPWE, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia” 
ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 
ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu 
zamieszczenia ogłoszenia o konkursie przynajmniej na jeden z poniższych 
sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

25% 
 

 

5. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji bez 
ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia 
odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 
bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z 
zastrzeżeniem postanowień Lp. 9, 10 i 11 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
zapytania o cenę 

Naruszenie art. 70 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o 
cenę bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu 

100%  
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7. Bezprawne udzielenie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających w 
trybie zamówienia z 
wolnej ręki 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6, poprzez udzielenie zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich 
stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub  uzupełniających 
nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w 
odniesieniu do usług lub robót budowlanych. 
2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 
uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile 
łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości 
zamówienia podstawowego  w odniesieniu do dostaw. 
 
Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany 
umowy. 

25%  

8. Bezprawne udzielenie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających w 
trybie zamówienia z 
wolnej ręki 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich 
stosowania, gdy łączna wartość zamówień dodatkowych lub  uzupełniających 
przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w 
odniesieniu do usług lub robót budowlanych. 
 
2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 
uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile 
łączna wartość zamówień uzupełniających przekroczy 20% wartości 
zamówienia podstawowego  w odniesieniu do dostaw. 
 
Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany 
umowy. 

25% 
+ 
100%  

Za podstawę 
obliczenia 25% 
korekty przyjmuje 
się część środków 
funduszy UE 
przekazanych na 
sfinansowanie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, o 
wartości 20% (w 
odniesieniu do 
dostaw) lub 50% (w 
odniesieniu do 
usług lub robót 
budowlanych) 
wartości 
zamówienia 
realizowanego. 
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Za podstawę 
obliczenia 100% 
korekty przyjmuje 
się część środków 
funduszy UE 
przekazanych na 
sfinansowanie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, o 
wartości 
przekraczającej 
20% (w odniesieniu 
do dostaw) lub 50% 
(w odniesieniu do 
usług lub robót 
budowlanych) 
wartości 
zamówienia 
realizowanego. 

9. Udzielenie w trybie 
zamówienia z wolnej 
ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość 
przekracza 20% lub 50% 
wartości zamówienia 
realizowanego 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających o wartości przekraczającej 50% wartości 
zamówienia realizowanego w odniesieniu do usług lub robót budowlanych. 
 
2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 
uzupełniających o wartości przekraczającej 20% wartości zamówienia 
podstawowego w odniesieniu do dostaw. 
 
Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany 
umowy. 

100% Za podstawę 
obliczenia korekty 
przyjmuje się 
wysokość środków 
funduszy UE 
przekazanych na 
sfinansowanie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
które przekraczają 
20% lub 50% 
wartości 
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zamówienia 
realizowanego 

10. Brak pełnej informacji o 
warunkach udziału w 
postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1. Przetarg nieograniczony 
Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 41 pkt 7 i 9 Pzp, poprzez brak 
zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz 
wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej 
informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu  oraz sposobie oceny i/lub 
warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych 
warunków,  
2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 
Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w 
siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub 
informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu 
oraz sposobie oceny i/lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu 
sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

25%  

11. Brak pełnej informacji o 
warunkach udziału w 
postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1. Przetarg nieograniczony 
Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp, poprzez brak 
zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym 
UOPWE albo siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu  
oraz sposobie oceny i/lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu 
sposobu oceny spełnienia tych warunków,  
2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 
Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo 
siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub 

5%  
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informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu 
oraz sposobie oceny i/lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu 
sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

12. Niewłaściwe stosowanie 
kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 
kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz 

5%-
25% 

 

13. Niewłaściwe stosowanie 
kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 
dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

10%-
25% 

 

14.  Niedozwolona 
modyfikacja treści siwz 

1. Naruszenie art. 38 ust. 4 Pzp, poprzez modyfikację treści siwz mimo braku 
przesłanek taką zmianę uzasadniających lub też modyfikację treści siwz po 
upływie terminu składania  
2. Naruszenie art. 38 ust. 4b Pzp, poprzez modyfikację zmian w treści siwz po 
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, prowadzącą do zmiany treści 
ogłoszenia i zamówieniu 

5% -
25% 

 

15. Określenie 
dyskryminacyjnych 
warunków udziału w 
postępowaniu oraz 
kryteriów oceny ofert 

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców 
2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w 
sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 
równego traktowania wykonawców 

5%-
25% 

 

16. Nieprawidłowości w 
zakresie oświadczeń i 
dokumentów 
wymaganych od 
wykonawców  

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub 
dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 
 

5%  

17. Niejednoznaczny lub 
dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia 
możliwości składania ofert równoważnych  

25%  

18. Niejednoznaczny lub 
dyskryminacyjny opis 

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

10%  
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przedmiotu zamówienia 2. Naruszenie art. 30 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności 

19. Niejednoznaczny lub 
dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 
sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów 
„lub równoważny”, pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń. 
3. Naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, bez 
dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych 

5%  

20. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych oferentów 

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny -  
Naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 i art. 60d ust. 2 Pzp, poprzez zaproszenie 
do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 
przewidziana w ustawie  
2. Negocjacje bez ogłoszenia – 
Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby 
wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie 

3. Naruszenie art. 89 Pzp poprzez odrzucenie oferty z przyczyn innych, niż 

przewidziane w niniejszym punkcie 

25%  

21. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych oferentów 

Naruszenie art. 146 ust . 1 pkt 4 Pzp, poprzez uniemożliwienie składania ofert 
orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w 
dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 
dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu 

25%  

22. Prowadzenie negocjacji 
dotyczących treści 
oferty 

Dialog konkurencyjny 
Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 
istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w siwz w 
drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem 

25%  
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wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty 
oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 

23. Prowadzenie negocjacji 
dotyczących treści 
oferty 

Przetarg nieograniczony i ograniczony - 
Naruszenie art. 87 ust.1  zd. 2 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i 
oceny ofert innych niż wymienione w Lp. 23 zmian w treści oferty w drodze 
negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty 
oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 

10%  

24. Zmniejszenie zakresu 
świadczenia 
wykonawcy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 
zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 
zawartego w ofercie bez stosownego zmniejszenia ceny. 

100% Za podstawę 
obliczenia korekty 
przyjmuje się 
procent udziału 
środków 
pochodzących z 
funduszy UE w 
finansowaniu 
zamówienia od 
wartości 
zmniejszenia 
zakresu 
świadczenia 

25. Zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia 
publicznego, w tym 
również umowy 
zawartej na podstawie 
umowy ramowej, przed 
upływem terminu na 
wniesienie lub 
rozpatrzenie odwołania 

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w tym również umowy zawartej na podstawie 
umowy ramowej, w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule 
2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

5%  

26. Brak zawiadomienia o 
wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców o 
wyborze najkorzystniejszej oferty 

5%  
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27. Wadliwość 
zawiadomienia o 
wyborze 
najkorzystniejszej oferty 
lub o wykluczeniu z 
postępowania 

1. Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu 
wykonawcy, uzasadnieniu wyboru tej oferty, a także o nazwach (firmach), 
siedzibie i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacji  przyznanej 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktacji łączną, 
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo 
negocjacji bez ogłoszenia, 
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 
2. Naruszenie art. 24 ust. 3 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania, wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym 

2%  

28. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych z 
udostępnianiem siwz  

1. Przetarg nieograniczony - 
naruszenie art. 42 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie wykonawcy siwz w 
terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednoczesnym nieudostępnieniu 
siwz na stronie internetowej (w tym nieprzekazanie pełnej dokumentacji 
projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) 
2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 
negocjacje bez ogłoszenia – 
nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej 
dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane) 

5%  

29. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych z 
udzielaniem informacji 
dodatkowych 

Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 
konkurencyjny i negocjacje bez ogłoszenia – naruszenie art. 38 ust. 1 zd. 2 Pzp, 
poprzez nieudzielanie niezwłocznie wyjaśnień treści siwz, chyba że prośba o 
udzielenie wyjaśnień wpłynęła do zamawiającego po upływie terminów 
określonych w ww. artykule.  

2%  

30. Ustalanie krótszych niż 
ustawowe terminów 

1. Przetarg nieograniczony - 
Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert  

10% 
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składania ofert oraz 
wniosków o 
dopuszczenie do 
udziału w 
postępowaniu 

krótszych o co najmniej 10 dni niż terminy ustawowe  
2. Przetarg ograniczony –  
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub terminów składania ofert  krótszych niż terminy wskazane 
odpowiednio w art. 49 ust. 3 i art. 52 ust. 4 Pzp  
3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 56 ust. 2 w zw. z art. 49 
ust. 3 Pzp 
4. Dialog konkurencyjny 
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 60c ust. 2 w zw. z art. 49 
ust. 3 Pzp 

31. Ustalanie krótszych niż 
ustawowe terminów 
składania ofert oraz 
wniosków o 
dopuszczenie do 
udziału w 
postępowaniu 

1. Przetarg nieograniczony - 
Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert  
krótszych nie więcej niż 10 dni niż terminy ustawowe  
2. Przetarg ograniczony –  
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub terminów składania ofert  krótszych niż terminy wskazane 
odpowiednio w art. 49 ust. 2 i art. 52 ust. 2 i 3 Pzp, a nie zachodziła pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia  
3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 56 ust. 2 w zw. z art. 49 
ust. 2 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
4. Dialog konkurencyjny 
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu krótszych niż terminy wskazane w art. 60c ust. 2 w zw. z art. 49 
ust. 2 Pzp, a nie zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia 

5% 
 

 

32. Błędy w ogłoszeniach Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog 
konkurencyjny - 
naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 Pzp, poprzez zawarcie w ogłoszeniu o 
zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu 

5% Wskazany poziom 

korekty nie 

znajduje 

zastosowania w 
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publicznie dostępnym w siedzibie zamawawiającego, na stronie internetowej, w 
dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, 
informacji innych, niż przekazane UOPWE  

odniesieniu do 

błędów literowych, 

nie zmieniających 

treści ogłoszenia 
33. Błędy w ogłoszeniach 1. Przetarg nieograniczony – 

naruszenie art. 41 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu 
przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem 
sytuacji, o których mowa w Lp. 12 i 13) 
2. Przetarg ograniczony i negocjacje z ogłoszeniem – 
naruszenie art. 48 ust. 2 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu 
przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem 
sytuacji, o których mowa w Lp. 12 i 13) 
3. Dialog konkurencyjny – 
naruszenie art. 48 ust. 2 i 60c Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o 
zamówieniu przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tych przepisach 
(z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w Lp. 12 ) 

2%  

34. Błędy w ogłoszeniach Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog 
konkurencyjny - 
naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp, poprzez odpowiednio zamieszczenie lub 
opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie 
o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania 
UOPWE 

2%  
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Tabela 2. 

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości  W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o 
zamówieniu do UOPWE 

 1. Przetarg nieograniczony -  
Naruszenie art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

 2. Przetarg ograniczony -  
Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z 
poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

 3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z 
poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

100%  
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- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 

10. 4. Punkty 1 – 3 stosuje się odpowiednio do przypadków naruszeń 
powołanych tam przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp, tj. 
podziałem zamówienia na części lub zaniżeniem jego wartości, który powoduje 
że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

2. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o 
zamówieniu do 
UOPWE, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia” 
ogłoszenia 

1. Przetarg nieograniczony -  
Naruszenie art. 40 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu przynajmniej na jeden z poniższych 
sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
2. Przetarg ograniczony -  
Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
przynajmniej w jeden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, przy 
jednoczesnym zapewnieniu  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

25% 
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przynajmniej w jeden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
4. Punkty 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 
przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 
art. 32 ust. 2 Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub zaniżenie jego 
wartości, który powoduje że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

3. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do UOPWE 

Naruszenie art. 115 ust. 1, ust. 3 i 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie na żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

100%  

4. Niedopełnienie 
obowiązku przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do UOPWE, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia” 
ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 
ogłoszenia o konkursie UOPWE, przy jednoczesnym zapewnieniu 
zamieszczenia ogłoszenia o konkursie przynajmniej na jeden z poniższych 
sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

25% 
 

 

5. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji bez 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 134 ust. 5, 6 Pzp, poprzez 
udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek 

100%  
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ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem postanowień Lp. 8, 9 i 10 

6. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
zapytania o cenę 

Naruszenie art. 70 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o 
cenę bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu 

100%  

7. Bezprawne udzielenie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających w 
trybie zamówienia z 
wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 134 ust. 6 pkt  3 i 4 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych 
przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego). 
Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany 
umowy. 

25%  

8. Bezprawne udzielenie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających w 
trybie zamówienia z 
wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych 
przesłanek ich stosowania, gdy łączna wartość zamówień dodatkowych lub  
uzupełniających przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego). 
Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany 
umowy. 

25% 
+ 
100% 

Za podstawę 
obliczenia 25% 
korekty przyjmuje 
się część środków 
funduszy UE 
przekazanych na 
sfinansowanie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, o 
wartości 50% 
wartości 
zamówienia 
realizowanego. 

 
Za podstawę 
obliczenia 100% 
korekty przyjmuje 
się część środków 
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funduszy UE 
przekazanych na 
sfinansowanie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, o 
wartości 
przekraczającej 
50% wartości 
zamówienia 
realizowanego. 

9. Udzielenie w trybie 
zamówienia z wolnej 
ręki zamówień 
dodatkowych, których 
wartość przekracza 50% 
wartości zamówienia 
realizowanego 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i art. 134 ust. 6 pkt 3, 4 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych (w odniesieniu do usług lub robót budowlanych) lub 
uzupełniających (w odniesieniu do robót budowlanych lub dostaw) o wartości 
przekraczającej 50% wartości zamówienia realizowanego  
Stosuje się również odpowiednio do przypadków rozszerzenia zakresu umowy 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany 
umowy. 

100% Za podstawę 
obliczenia korekty 
przyjmuje się 
wysokość środków 
funduszy UE 
przekazanych na 
sfinansowanie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
które przekraczają 
50% wartości 
zamówienia 
realizowanego 

10. Brak pełnej informacji o 
warunkach udziału w 
postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1. Przetarg nieograniczony 
Naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 lub art. 41 pkt 7 i 9 Pzp, poprzez brak 
zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz 
wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/lub pełnej 
informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu  oraz sposobie oceny i/lub 
warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych 
warunków, 

25%  
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2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 
Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE i w siwz pełnej informacji o 
kryteriach oceny ofert i ich znaczenia i/lub warunków udziału w 
postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z 
podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 

11. Brak pełnej informacji o 
warunkach udziału w 
postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1. Przetarg nieograniczony 
Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp, poprzez brak 
zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym 
UOPWE albo siwz wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i/lub pełnej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu  
oraz sposobie oceny i/lub warunków udziału w postępowaniu oraz opisu 
sposobu oceny spełnienia tych warunków, 
2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 
Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UOPWE albo w siwz pełnej informacji 
o kryteriach oceny ofert i ich znaczenia i/lub warunków udziału w 
postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z 
podaniem ich znaczenia oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 

10%  

12. Niewłaściwe stosowanie 
kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 
kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz 

5%-
25% 

 

13. Niewłaściwe stosowanie 
kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 
dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

10%-
25% 
 

 

14. Niedozwolona 
modyfikacja treści siwz 

1. Naruszenie art. 38 ust. 4 Pzp, poprzez modyfikację treści siwz mimo braku 
przesłanek taką zmianę uzasadniających lub też modyfikację treści siwz po 
upływie terminu składania  
2. Naruszenie art. 38 ust. 4b Pzp, poprzez modyfikację zmian w treści siwz po 
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, prowadzącą do zmiany treści 

5%-
25% 
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ogłoszenia i zamówieniu 

15. Określenie 
dyskryminacyjnych 
warunków udziału w 
postępowaniu oraz 
kryteriów oceny ofert  

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców 
2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w 
sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia 
równego traktowania wykonawców 

5%-
25% 

 

1.6 Nieprawidłowości w 
zakresie oświadczeń i 
dokumentów 
wymaganych od 
wykonawców  

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub 
dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 
 

5%  

17. Niejednoznaczny lub 
dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia 
możliwości składania ofert równoważnych  

25%  

18. Niejednoznaczny lub 
dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 
2. Naruszenie art. 30 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności 

10%  

19. Niejednoznaczny lub 
dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 
sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów 
„lub równoważny”, pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń. 
3. Naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, bez 
dopuszczenie możliwości składania ofert równoważnych 

5%  
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20. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców  

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem -  
Naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp, poprzez zaproszenie do składania 
ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w 
ustawie  
2. Negocjacje bez ogłoszenia – 
Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby 
wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie 

3. Naruszenie art. 89 Pzp poprzez odrzucenie oferty z przyczyn innych, niż 

przewidziane w niniejszym punkcie 

25%  

21. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych oferentów 

Naruszenie art. 146 ust . 1 pkt 4 Pzp, poprzez uniemożliwienie składania ofert 
orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w 
dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 
dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu 

25%  

22. Prowadzenie negocjacji 
dotyczących treści 
oferty 

Przetarg nieograniczony i ograniczony - 
Naruszenie art. 87 ust. 1 zd. 2 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i 
oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w 
siwz w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty 
oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 

25%  

23. Prowadzenie negocjacji 
dotyczących treści 
oferty 

Przetarg nieograniczony i ograniczony - 
Naruszenie art. 87 ust. 1 zd. 2 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i 
oceny ofert innych niż wymienione w Lp. 23 zmian w treści oferty w drodze 
negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty 
oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 

10%  

24. Zmniejszenie zakresu 
świadczenia 
wykonawcy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 
zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 
zawartego w ofercie bez stosownego zmniejszenia ceny. 

100% Za podstawę 
obliczenia korekty 
przyjmuje się 
procent udziału 
środków 
pochodzących z 
funduszy UE w 
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finansowaniu 
zamówienia od 
wartości 
zmniejszenia 
zakresu 
świadczenia  

25. Zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia 
publicznego, w tym 
również umowy 
zawartej na podstawie 
umowy ramowej, przed 
upływem terminu na 
wniesienie lub 
rozpatrzenie odwołania 

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w tym również umowy zawartej na podstawie 
umowy ramowej, w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule 
2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie  

5%  

26. Brak zawiadomienia o 
wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców o 
wyborze najkorzystniejszej oferty 

5%  

27. Wadliwość 
zawiadomienia o 
wyborze 
najkorzystniejszej oferty 
lub o wykluczeniu z 
postępowania 

1. Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu 
wykonawcy, uzasadnieniu wyboru tej oferty, a także o nazwach (firmach), 
siedzibie i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktacji łączną, 
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym, 
- wykonawcach, których zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo 
negocjacji bez ogłoszenia, 
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 
2. Naruszenie art. 24 ust. 3 Pzp, poprzez brak zawiadomienia wykonawców, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania, wraz z uzasadnieniem faktycznym i 

2%  
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prawnym 

28. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych z 
udostępnianiem siwz  

1. Przetarg nieograniczony - 
naruszenie art. 42 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez nieprzekazanie wykonawcy siwz w 
terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednoczesnym nieudostępnieniu 
siwz na stronie internetowej (w tym nieprzekazanie pełnej dokumentacji 
projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) 
2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia – 
nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej 
dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane) 

5%  

29. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych z 
udzielaniem informacji 
dodatkowych 

Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i negocjacje bez 
ogłoszenia – naruszenie art. 38 ust. 1 zd. 2 Pzp, poprzez nieudzielanie 
niezwłocznie wyjaśnień treści siwz, chyba że prośba o udzielenie wyjaśnień 
wpłynęła do zamawiającego po upływie terminów określonych w ww. artykule.  

2%  

30. Ustalanie krótszych niż 
ustawowe terminów 
składania ofert oraz 
wniosków o 
dopuszczenie do 
udziału w 
postępowaniu 

1. Przetarg nieograniczony - 
Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert  
krótszych o co najmniej 10 dni niż terminy ustawowe  
2. Przetarg ograniczonyi negocjacje z ogłoszeniem –  
Ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub terminów składania ofert  krótszych niż terminy wskazane w 
art. 134 ust. 3 Pzp  

10% 
 

 

31. Ustalanie krótszych niż 
ustawowe terminów 
składania ofert oraz 
wniosków o 
dopuszczenie do 
udziału w 
postępowaniu 

Przetarg nieograniczony - 
Naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert  
krótszych nie więcej niż 10 dni niż terminy ustawowe  
 

5% 
 

 

32. Błędy w ogłoszeniach Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - 
naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 Pzp, poprzez zawarcie w ogłoszeniu o 
zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie zamawawiającego, na stronie internetowej, w 

5% Wskazany poziom 

korekty nie 

znajduje 

zastosowania w 
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dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, 
informacji innych, niż przekazane UOPWE  

odniesieniu do 

błędów literowych, 

nie zmieniających 

treści ogłoszenia 
33. Błędy w ogłoszeniach 1. Przetarg nieograniczony – 

naruszenie art. 41 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu 
przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem 
sytuacji, o których mowa w Lp. 12 i 13) 
2. Przetarg nieograniczony i negocjacje z ogłoszeniem – 
naruszenie art. 48 ust. 2 Pzp, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu 
przekazanym UOPWE informacji wskazanych w tym przepisie (z wyłączeniem 
sytuacji, o których mowa w Lp. 12 i 13) 

2%  

34. Błędy w ogłoszeniach Przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - 
naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp, poprzez odpowiednio zamieszczenie lub 
opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w 
siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie 
o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania 
UOPWE 

2%  
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Tabela 3. 

Lp. Kategoria nieprawidłowości Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1 Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez 
dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych 

25%  

2 Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

10%  

3  Stosowanie dyskryminacyjnych 
warunków udziału w 
postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert 

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania 
wykonawców 
2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, 
w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 
zapewnia równego traktowania wykonawców 

5%  
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Tabela 4. 

Lp. Kategoria nieprawidłowości Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1 Niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w BZP i na stronie 
internetowej 

1. Przetarg nieograniczony -  
Naruszenie art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na żaden z poniższych 
sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
2. Przetarg ograniczony -  
Naruszenie art. 48 w zw. z art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na 
żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
3. Negocjacje z ogłoszeniem -  
Naruszenie art. 56 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na 
żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
4. Dialog konkurencyjny -  

25%  
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Naruszenie art. 60c ust. 1 w zw. z art. 48 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, 
poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o 
zamówieniu na żaden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego,  
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 
zamówieniach, lub 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
 
 

5. Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 74 ust. 2 i art. 75 ust. 1 Pzp poprzez zastosowanie trybu 

licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tego trybu 
2 Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki lub zapytania o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek 
zastosowania tych trybów (z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1a Pzp) 

25%  

3 Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez 
dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych 

10%  

4 Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

5%  

5 Stosowanie dyskryminacyjnych 
warunków udziału w 
postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert 

1. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania 
wykonawców 
2. Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, 
w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 
zapewnia równego traktowania wykonawców 

3. Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na 
podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w siwz 

5%  
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4. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów 
oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności 
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej 

6 Ograniczenie kręgu 
potencjalnych oferentów 

Naruszenie art. 146 ust . 1 pkt 4 Pzp, poprzez uniemożliwienie składania 
ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 
udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie 
wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie 
zakupów złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w ramach tego systemu 

25%  

7 Ograniczenie kręgu 
potencjalnych wykonawców 

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 
konkurencyjny, zapytanie o cenę -  
Naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2 i art. 71 ust. 1 Pzp, 
poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, 
niż minimalna liczba przewidziana w ustawie  
2. Negocjacje bez ogłoszenia – 
Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji 
mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w 
ustawie 

5%  

8 Nieprawidłowości w zakresie 
oświadczeń i dokumentów 
wymaganych od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców 
oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania. 

2%  

9 Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w tym 
również umowy zawartej na 
podstawie umowy ramowej, 
przed upływem terminu na 
wniesienie lub rozpatrzenie 
odwołania 

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w tym również umowy zawartej na podstawie 
umowy ramowej, w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule 
2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę 
Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

5%  

 


