
 

Najczęściej popełniane przez Zamawiających błędy identyfikowane przez Wydział Kontroli 
Zamówień Publicznych Departamentu ds. RPO podczas kontroli prawidłowości przeprowadzania 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.: 

1. Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub 
dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, czyli dokumentów nie 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub wymienionych w przedmiotowym Rozporządzeniu, ale nie powiązanych  
z warunkiem udziału w postępowaniu,  np. 

- żądanie dokumentów potwierdzających brak fakultatywnych podstaw wykluczenia, przy braku 
wskazania w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, iż Zamawiający będzie badał konkretne 
przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;  

- żądanie w odniesieniu do innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na 
podstawie art. 22a ustawy Pzp, szerszego zakresu oświadczeń lub dokumentów niż w odniesieniu 
do wykonawcy; 

- żądanie zamiast informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - żądanie informacji wystawionej przez te same 

podmioty, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czyli dokumentu z nieaktualnego Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; 

 

2. Naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp polegające na modyfikacji treści SIWZ bez wymaganej 
zmiany ogłoszenia o zamówieniu, np. 

- zmiana treści warunków udziału w postępowaniu podczas udzielania odpowiedzi na pytania 
zadane przez wykonawców, polegająca na zmianie wymagań formułowanych pod adresem 
wykonawców, w tym często poprzez złagodzenie tych wymagań, z jednoczesnym 
niezamieszczeniem ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.  

3. Naruszenie art. 41 pkt 7a ustawy Pzp poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu 
publikowanym w Suplemencie do DUUE wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

4. Naruszenie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp poprzez np. 

- brak wskazania przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a tym 
samym przerzucenie tego obowiązku na wykonawcę, w konsekwencji czego Zamawiającemu może 
być postawiony zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak opisania przedmiotu 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
 


