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3.1. Rodzaje
Rodzajebdówpopenianychwtrakcie
bdów popenianych w trakcie
przygotowywaniairealizacjiprojektów
przygotowywania
i realizacji projektów
infrastrukturalnychwspófinansowanych
infrastrukturalnych
wspófinansowanych
przezUE
przez
UE
Popenianie bdów jest naturalnym stanem rzeczy podczas realizacji projektów
inwestycyjnych. Nawet najlepszym mened'erom zdarza si, 'e popeniaj bdy
pomimo tego, 'e maj du' wiedz i wieloletnie dowiadczenie. Jednak
toodichm.in.kreatywnejaktywnocizale'y,jakczstosionepojawiajiczys
odpowiednio szybko eliminowane. Dzieje si tak m.in. dlatego, 'e projekt
inwestycyjny jest zo'onym, niepowtarzalnym przedsiwziciem inwestycyjnym
realizowanym w danym czasie przez konkretne osoby dziaajce w okrelonym
otoczeniu. Jego realizacja wymaga zaanga'owania wielu osób, posiadajcych
wiedz i dowiadczenie w zakresie: zarzdzania projektami, ekonomii, prawa
czytechnicznym.Wystpujewiele+ródepowstawaniabdów,poczynajcodtych
niezale'nych od czowieka, np. niekorzystne zjawiska atmosferyczne podczas
realizacjirobótbudowlanych,ako czcnatych,którewynikajzbduludzkiego,
np.bdnewykonanieoblicze wdokumentacjifinansowejprojektu.Wa'nezatem
jest, aby beneficjenci realizujcy projekty inwestycyjne posiadali podstawow
wiedzoobszarach,wktórychmogpowstawa*potencjalnebdy.Pozwolionana
unikanie bdów oraz podejmowanie skutecznych kroków przeciwdziaajcych ich
powstawaniu.


3.1.1. Obszary
Obszarywystpowaniabdówpodczasrealizacji
wystpowania bdów podczas realizacji
projektuinwestycyjnego
projektu
inwestycyjnego
Dowiadczenia w realizacji projektów unijnych w ramach okresu programowania
UE 2000 2006 dowodz, 'e podczas realizacji projektów infrastrukturalnych wielu
beneficjentów popeniao znaczn liczb bdów. Dotycz one wszystkich faz
realizacjiprojektu,tj.przygotowania,realizacjiirozliczenia.

Dopodstawowychrodzajówbdów,którewystpujpodczasrealizacjiprojektów
infrastrukturalnychzaliczamy:


bdydotyczceprogramowaniaprojektu,



bdy dotyczce opracowywania dokumentacji przedprojektowej
np.studiumwykonalnoci,harmonogramówprojektów,



bdywzakresieudzielaniazamówie publicznych,



bdydotyczcerealizacjipracprojektowychorazrobótbudowlanych,



bdydotyczcedokumentacjifinansowejprojektu,
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bdydotyczcewnioskówodofinansowanie,



bdy dotyczce wniosków o patno* i sprawozdawczoci
orazprawidowociirzetelnociprzedstawianychdokumentów,



bdydotyczcewaciwegokwalifikowaniawydatków,



bdywystpujcewzakresieinformacjiipromocjiprojektów,



bdy dotyczce niewaciwego doboru czonków zespou projektowego
izarzdzaniazespoem.


Szczególnymi rodzajami bdów popenianych przez beneficjentów
s nieprawidowoci.
nieprawidowoci. Nieprawidowoci zgodnie z rozporzdzeniem Rady WE
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1083/2006 7 jest jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego
wynikajce z dziaania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje
lubmogobyspowodowa*szkodwbud'ecieogólnymUniiEuropejskiejwdrodze
finansowanianieuzasadnionegowydatkuzbud'etuogólnego.
Warto zaznaczy*, 'e nieprawidowociami s tak'e naruszenia przepisów prawa
krajowego w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego s bardziej restrykcyjne
ni'przepisyprawawspólnotowego.

ROZDZIA
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w trakcie realizacji projektów
3.1.2. Nieprawidowoci
Nieprawidowociwtrakcierealizacjiprojektów
inwestycyjnych
inwestycyjnych
Typynieprawidowoci
Typy nieprawidowoci



grupa nieprawidowoci dotyczcych rozliczania patnoci oraz
prawidowociirzetelnociprowadzonychdokumentówksigowych,



grupa nieprawidowoci dotyczcych wniosków o dofinansowanie oraz
prawidowociirzetelnociprzedstawianychdokumentów,



grupanieprawidowocidotyczcychkwalifikowalnoci,



grupa nieprawidowoci dotyczcych warunków zawartych w umowie,
decyzjilubdecyzjiKomisjiEuropejskiej,



grupanieprawidowocidotyczcychrealizacjiprojektu,



innenieprawidowoci.



Zgodnie z klasyfikacj przyjt w okresie programowania 2000 2006 r.
nieprawidowocidzielimynanastpujcegrupy: 8

odzaje nieprawidowoci
Rodzajenieprawidowoci
Ze wzgldu na sposób przekazywania informacji przez Pa stwo Czonkowskie
doKEnieprawidowocidzielimyna:


podlegajce
niezwocznemu
zgaszania do KE

podlegajce
kwartalnemu
raportowaniu do KE



Nieprawidowoci
KE s to
Nieprawidowoci podlegajce
podlegajce niezwocznemu
niezwocznemu zgaszania
zgaszania do
do KE
nieprawidowoci, które zostay wykryte lub istnieje podejrzenie ich wystpienia,
je'eli s obawy, 'e mog one mie* w bardzo krótkim czasie negatywne

Rozporzdzenie Rady WE 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajce przepisy ogólne
dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego
oraz Funduszu Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. U. L 210 z dnia
31.07.2006r.(art.2pkt7).

8

Por. zacznik nr 8  System informowania o nieprawidowociach w zakresie wykorzystania
FunduszuSpójnoci,BiuroMidzynarodowychRelacjiSkarbowychMinisterstwaFinansów.
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oddziaywaniepozaterytoriumdanegopa stwalubgdywzwizkuznimiwystpiy
)9.
nowenieprawidowepraktyki(art.29rozporzdzenianr1828/20069).
Informacje o stwierdzeniu jednego z powy'szych przypadków nieprawidowoci
przekazywanesdoKEniezwocznie,zgodniezzasadamiokrelonymiwSystemie
informowania o nieprawid owociach finansowanych w wykorzystaniu funduszy
strukturalnychiFunduszuSpójnociwlatach2007 2013 10.

Nieprawidowoci
do KE
KE przekazywane
Nieprawidowoci podlegajce
podlegajce kwartalnemu
kwartalnemu raportowaniu
raportowaniu do
sdoKEwprzypadkugdy:


nieprawidowo*odnosisidokwoty10tys.eurolubwy'szejobci'ajcej
bud'et Wspólnoty, z wyjtkiem przypadków okrelonych w art. 28 ust. 2
rozporzdzenianr1828/2006,



nieprawidowo*odnosisidokwoty10tys.eurolubwy'szejobci'ajcej
bud'et Wspólnoty i odnonie nieprawidowoci wystpuje podejrzenie
nadu'yciafinansowego,



KE pisemnie za'daa przekazywania informacji dotyczcych danej
nieprawidowoci.




Informacje o stwierdzeniu jednego z powy'szych przypadków przekazywane s
do KE w cigu dwóch miesicy od zako czenia ka'dego kwartau zgodnie
z zasadami okrelonymi w Systemie informowania o nieprawid owociach
finansowanych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci
wlatach2007 2013 11.
Wystpuj tak'e wyjtki od obowizku zgaszania nieprawidowoci do KE,
wskazanychwart.28ust.2rozporzdzenianr1828/2006,doktórychzaliczamy:



przypadki, w których nieprawidowo* polega jedynie na czciowym
lub cakowitym zaniechaniu realizacji operacji w ramach
wspófinansowanego programu operacyjnego, na skutek upadoci
beneficjenta,



przypadki zgaszane instytucji zarzdzajcej lub certyfikujcej przez
beneficjenta z wasnej woli i przed wykryciem przez waciwe podmioty,
przed lub po wczeniu danego wydatku do powiadczonej deklaracji
przedo'onejKomisji,



przypadki wykryte i skorygowane przez instytucj zarzdzajc
lub instytucj certyfikujc przed wczeniem danego wydatku
dodeklaracjiwydatkówprzedo'onejKomisji.


Nale'y jednak pamita*, i' istnieje obowizek zgaszania wszystkich
nieprawidowoci poprzedzajcych upado* oraz przypadki podejrzewanych


9

 Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajce szczegóowe
zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy ogólne
dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego
orazFunduszuSpójnociorazrozporzdzenia(WE)nr1080/2006ParlamentuEuropejskiegoiRady
wsprawieEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego,Dz.U.L371zdnia27.12.2006r.

10
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 System informowania o nieprawid owociach finansowanych w wykorzystaniu funduszy
strukturalnychiFunduszuSpójnociwlatach2007 2013,PenomocnikRzduDoSprawZwalczania
Nieprawidowoci Finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, Warszawa Listopad
2007r.
 Ibidem.

nadu'y* 12. Powy'sze wyjtki nie dotycz nieprawidowoci, odnonie których
wystpujepodejrzenienadu'ycia(oszustwa)finansowego.

Niezale'nie od rodzaju nieprawidowoci beneficjent powinien poinformowa*
InstytucjWdra'ajcPOIioichwystpieniu.

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3
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Jedn z najbardziej problemowych kwestii podczas realizacji projektów
inwestycyjnych wspófinansowanych przez UE przez podmioty publiczne w Polsce
stosowanie przepisów
w ostatnich latach jest niewaciwe
niewaciwe stosowanie
przepisów ustawy
ustawy Prawo
Prawo
zamówie  publicznych 13 (PZP). Powy'sza teza zostaa potwierdzona przez
pracowników Instytucji odpowiedzialnych za zarzdzanie i wra'anie projektów
wspófinansowanych przez UE tj.: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwa rodowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej, z którymi przeprowadzono wywiady pogbione podczas
przygotowywanianiniejszegopodrcznika.Dowodztegotak'ewynikiaudytówKE
projektów wspófinansowanych przez UE. W niniejszym rozdziale ze wzgldu
naobszerno*zagadnieniazostaprzedstawionytylkoprzykadowykatalogbdów
popenianych podczas realizacji projektów dotyczcych okresu programowania
finansowego UE 2000 2006, które zostay wskazane m.in. w raportach z audytów
KE oraz w wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzdu Zamówie 
Publicznychwokresie2005 2008 14.



wystpujce bdy
3.2. Najczciej
Najczciejwystpujcebdy
w
zakresie
udzielania
zamówie 
wzakresieudzielaniazamówie
publicznych
podczas realizacji projektu
publicznychpodczasrealizacjiprojektu

W przypadku wystpowania nieprawidowoci dotyczcych niewaciwego
stosowania przepisów PZP, bd+ ich nie stosowania pomimo istnienia takiego
obowizku w trakcie realizacji projektów mog zosta* nao'one na beneficjenta
przez Instytucje: Zarzdzajc, Poredniczc lub Wdra'ajc sankcje finansowe.
Obowizek dokonywania przez Pa stwa Czonkowskie korekt finansowych
w przypadku wykrycia nieprawidowoci w wykorzystaniu rodków pochodzcych
zfunduszyUEwynikazprzepisówrozporzdzeniaRady(WE)nr1083/2006.Dlatego
te' w celu spenienia wymogów powy'szego rozporzdzenia Instytucja

12

13

 Poprzez „podejrzenie nadu'ycia” nale'y rozumie* nieprawidowo*, która prowadzi do wszczcia
postpowania administracyjnego lub sdowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia
zamierzonego dziaania, w szczególnoci nadu'ycia okrelonego w 1 ust. 1 lit. a) Konwencji
sporzdzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów
finansowychWspólnotEuropejskich(art.27litc)rozporzdzeniaKomisji(WE)nr1828/2006).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych, tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655,z2008r.Nr171,poz.1058,Nr220,poz.1420,Nr227,poz.1505,z2009r.Nr19,poz.101,Nr
65,poz.545,Nr91,poz.742,Nr157,poz.1241.

 Szerszy zestaw narusze  przepisów PZP zosta przedstawiony w Wykazie stwierdzonych przez UZP
narusze przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych pope nianych
przez POZR w ramach prowadzonych postpowa o udzielenie zamówie publicznych
finansowanych ze rodków Funduszu Spójnoci, Pa+dziernik 2009, dostpny m.in. na stronie
internetowej:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/C5D84B6D 0584 4636 AE63
301AC6ABC986/49268/Wykaznaruszenpazdziernik2008.pdforazwPrzyk adowymwykazienarusze
przepisów ustawy z dnia z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówie Publicznych (w brzmieniu
obowizujcym w dniu wszczcia postpowania, w którym wykryto dane naruszenie). W ramach
prowadzonych postpowa o udzielenie zamówie publicznych finansowanych ze rodków EFRR
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 2006, Stan na koniec
31sierpnia2009r.dostpnym.in.nastronieinternetowej:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/42F9E2F0 952D 458E 87BF
9A93A96EEECC/49987/wykaznaruszenpzpwspotsierpien2009.pdf
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Zarzdzajca opracowaa wytyczne dotyczce kontroli realizacji POIi 15. W
zaczniku nr 10 do tych wytycznych pn. Wymierzanie korekt finansowych
za naruszenia prawa zamówie publicznych zwizane z realizacj projektów
wspó finansowanych ze rodków funduszy UE zosta szczegóowo przedstawiony
sposób wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówie 
publicznych, zwizane z realizacj projektów wspófinansowanych ze rodków
funduszy Unii Europejskiej. Powy'szy zacznik zawiera tak'e, przedstawiony
w formie tabelarycznej, tzw. taryfikator, zawierajcy informacje o wyra'onej
procentowo wielkoci korekt finansowych, przypisanych konkretnym rodzajom
narusze PZPorazmetodologiobliczaniakwotdlatychkorekt.Przyjtozao'enie,
zgodniezktórymwskazanepoziomykorektpowinnyznale+*zastosowaniejedynie
w odniesieniu do tych przypadków narusze  przepisów PZP, w których nie jest
mo'liwe oszacowanie nieprawidowo wydatkowanej kwoty. Je'eli natomiast
oszacowaniekwoty nieprawidowoci jestmo'liwe, wielko* korektypowinna by*
równatejkwocie.






Rada
Rada
Przepisy ustawy Prawo Zamówie Publicznych wprowadzaj
Przepisy ustawy Prawo Zamówie Publicznych wprowadzaj
tylko cz  przepisów prawa wspólnotowego do krajowego
tylko cz przepisów prawa wspólnotowego do krajowego
porzdkuprawnego.Pozosta acz przepisówwynikawprost
porzdku prawnego. Pozosta a cz przepisów wynika wprost
z przepisów aktów prawnych UE. Dlatego te naley mie 
z przepisów aktów prawnych UE. Dlatego te naley mie na
na
uwadze,
e
podczas
wdraania
projektów
uwadze,
e podczas wdraania projektów infrastrukturalnych
infrastrukturalnych dofinansowanych z UE naley stosowa 
dofinansowanych
UE naley
stosowa
przede wszystkim
przede wszystkim zprzepisy
prawa
wspólnotowego
zamówie
przepisy
prawa wspólnotowego zamówie
publicznych, take
publicznych,takete,któreniezosta
yprzeniesionedoprawa
te,
które
nie
zosta
y
przeniesione
do
prawa
polskiego.
polskiego.


Dodatkowtrudnocizwizanzestosowaniemprzepisówzamówie publicznych
przez beneficjentów podczas realizacji projektów infrastrukturalnych jest fakt
niedostosowania przepisów prawa polskiego do prawa wspólnotowego. Ustawa
Prawo zamówie  publicznych przenosi przepisy wspólnotowe, w szczególnoci
przepisy dyrektywy nr: 2004/17/WE 16 i 2004/18/WE 17 do polskiego systemu
prawnego. Jednak nale'y pamita*, 'e w tym przypadku stosujc prawo krajowe,
szczególnie przepisy wydane w celu wprowadzenia w 'ycie dyrektywy organy
Pa stw Czonkowskich tj. organy administracji oraz sdy krajowe zobowizane s
interpretowa* prawo uwzgldniajc brzmienie i cel dyrektyw, dla osignicia
rezultatów przewidzianych w art. 249 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot
Europejsk 18. Dlatego te' do czasu wejcia w 'ycie odpowiednich zmian
dostosowujcychustawPZPInstytucje:Zarzdzajca,PoredniczcaiWdra'ajca
POIi w celu uniknicia nieprawidowoci zalecaj beneficjentom stosowanie
Zalece  dla beneficjentów funduszy UE dotyczce interpretacji przepisów ustawy
Prawozamówie publicznych 19.

15

16

17
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 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007
2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 23 stycznia 2009 r. (strona internetowa:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx).
 Dyrektywanr2004/17/WEParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia31marca2004r.koordynujca
procedury udzielania zamówie  przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki,transportuiusugpocztowych,Dz.U.L134zdnia30.04.2004r.
 Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówie  publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi,
Dz.U.L134zdnia30.04.2004r.
 por.WyrokETSzdnia10.04.1984r.wsprawiec 14/83SabinevonColsonandElisabethKamannv
LandNordrhein Westfalen.
 Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczce interpretacji przepisów ustawy Prawo
zamówie publicznych,10kwietnia2009r.–dostpnem.in.nastronieinternetowej:




3.2.1. Bdy
Bdydotyczceprzygotowaniapostpowania
dotyczce przygotowania postpowania
o
udzielenie zamówienie publicznego
oudzieleniezamówieniepublicznego

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

Bdy dotyczce czynnoci zwizanych z przygotowaniem postpowania
oudzieleniezamówieniepublicznegodotyczwszczególnocidziaa zwizanychz:



opisemprzedmiotuzamówienia,



szacowaniemwartocizamówienia,



wyboremtrybupostpowaniaoudzieleniezamówieniapublicznego,



ograniczeniempodwykonawstwa,



brakiem wystarczajcego uzasadnienia dla zastosowania procedury
przyspieszonej.


Poni'ej przedstawione zostay przykady bdów, które powstay podczas
przeprowadzania postpowa  o udzielenie zamówie  publicznych w latach 2000
2008, w trakcie realizacji projektów dotyczcych okresu programowania
finansowegoUE2000 2006.




Stosowanie
kryteriów dyskryminujcych
Stosowaniekryteriówdyskryminujcych
Przykad
1
Przykad1

Zgodnie z prawem wspólnotowym, jak równie' PZP, nie jest dopuszczalne
kryteriów dyskryminujcych.
stosowanie kryteriów
dyskryminujcych. W szczególnoci nie mo'na stosowa*
nastpujcychkryteriów:



konieczno* posiadania wczeniejszego dowiadczenia w realizacji
projektówwPolsce,



wymóg wczeniejszych dowiadcze  w realizacji
wspófinansowanychprzezUElubfunduszekrajowe.

zamówie 



Skutkiem stosowania tego typu kryteriów dyskryminujcych podczas realizacji
projektów FS w ramach okresu programowania finansowego UE 2000 2006 byo
nao'enie na beneficjentów korekt finansowych w wysokoci 10% wartoci
zamówienia. Jednak'e su'by KE wziy pod uwag okoliczno*, 'e przypadki
o których mowa, pochodz z pocztku okresu programowania 2004 2006, kiedy
to Polska, jako nowe pa stwo czonkowskie, dopiero rozpocza realizacj
projektów w ramach Funduszu Spójnoci. Natomiast wskazay tak'e,
'e w przypadku wykrycia podobnych nieprawidowoci w przyszoci zostanie

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/NR/rdonlyres/0D4D30C2 560D 4204 80A7
E17D9FD0B576/49856/20090410_zalecenia_interpretacja_Pzp_nowelizacja_f.pdf
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Stosowanie tych kryteriów mogo zniechci* pewne podmioty do uczestnictwa
w procedurze udzielania zamówie  publicznych i tym samym nie zostaa
zachowanapodstawowazasadaPrawazamówie publicznychzachowaniauczciwej
konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP).
ZdaniemaudytorówKEwspomnianekryteriawyboruwydajsiby*niepotrzebnie
ograniczajce i mogyby zosta* wyra'one w inny sposób, tak, aby w podobnych
warunkachprzedsibiorstwaposiadajcedowiadczeniewprojektachtegorodzaju
mogysiubiega*oudzieleniezamówienia.

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym
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zastosowanawikszastawkakorektyfinansowej,zgodniezWytycznymiwsprawie
ustalania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków wspó finansowanych
zfunduszystrukturalnychiFunduszuSpójnociUE,dokonywanychztytu unarusze
zasadwzakresiezamówiepublicznych 20.
Przykad
2
Przykad2
kryteriów dotyczcych
dotyczcych posiadania
posiadania przez
przez
Niedopuszczalne jest tak'e stosowanie kryteriów
wykonawcówodpowiedniegosprztunaetapieskadaniaofert.
wykonawców
odpowiedniego sprztu

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci (sprawa ARGE
Telekom & Partner), zamawiajcy powinien wymaga* od oferenta jedynie
udowodnienia, 'e bdzie on dysponowa okrelonym sprztem w przypadku
udzieleniamuzamówieniaiwchwilijegorealizacji,natomiastniejesttokonieczne
wtrakcieproceduryudzielaniazamówie publicznych.
WwynikutegotypudziaaniabeneficjentówKEzaproponowaanao'eniekorekty
finansowej w wysokoci 5% wartoci zamówienia w przypadku wszystkich
postpowa ,wktórychwykrytotakienaruszenie.



Przykad
3
Przykad3

W postpowaniu z 2005 r. dotyczcym rozbudowy i przebudowy budynku
istniejcej przychodni zapisano w pkt 8 SIWZ (w opisie warunków udziau
w postpowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spenienia
tychwarunków),i'oudzieleniezamówieniamogubiega*siwykonawcy,którzy
speniajm.in.nastpujcewarunki:



posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci od co
najmniej1roku(tj.od01.01.2004r.),
wyka'sirealizacjconajmniej3zada owartociminimalnej250000z,
dotyczcychobiektówu'ytecznocipublicznej.


Odnoniesformuowanegoprzezzamawiajcegowarunkuprowadzeniadziaalnoci
przez minimum 1 rok (tj. co najmniej od 1.01.2004 r.), nale'y przede wszystkim
podkreli*, 'e nie istniej w PZP i aktach wykonawczych wydanych na jego
podstawie przepisy ograniczajce wykonawcom dziaajcym krócej ni' 1 rok
mo'liwo*ubieganiasiozamówieniepubliczne.Ustawodawcawskazajedynie,'e
dokumenty potwierdzajce warunki dotyczce dowiadczenia (ale tylko w
przypadku dostaw i usug) oraz sytuacji ekonomicznej wykonawcy (odnonie
sprawozda finansowych)majobejmowa*danezostatnich3lat(lubzokresunie
du'szego ni' 3 lata dla sprawozda  finansowych), ale w obu tych przypadkach
równie' wyra+nie wskaza, ze jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy –
danetemogpochodzi*ztego'krótszegookresuprowadzeniadziaalnoci.Takie
uregulowaniajednakw'adensposóbnieodnoszsidokoniecznociprowadzenia
przez wykonawc dziaalnoci przez okrelony czas i nie daj zamawiajcemu
podstawy doustanawiania takich ogranicze , aco za tym idzie – uniemo'liwiania
potencjalnym wykonawcom, prowadzcym dziaalno* przez okres krótszy
ni'1rok,ubieganiasiozamówienie.
Okrelenieprzezzamawiajcegowniniejszympostpowaniuwarunkudotyczcego
dowiadczenia wykonawcy, to jest warunku wykazania co najmniej trzech zada 
dotyczcychobiektówu'ytecznocipublicznej,spowodowao,i'wykluczonyzosta
udziawpostpowaniupodmiotów,któreposiadaydowiadczeniewzakresieprac
objtych niniejszym zamówieniem, ale na obiektach innego rodzaju. Prace
wchodzce w zakres przedmiotowego zamówienia, takie jak m.in.: wymiana
S tS rt or on na a | 
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 Guidelines for determining financial correction to be made to expenditure co financed by the SF
and the CF for non compliance with rules on public procurement, dokument COCOF/07/0037/03
zdnia29listopada2007r.

instalacji elektrycznej, wykonanie cianek z pyt gipsowych, malowanie podóg,
malowanie tynków, zainstalowanie opraw owietleniowych, czy umywalek, itp.
mogby*wykonywanewró'negorodzajuobiektachiniemapowodu,dlaktórego
wykonawca posiadajcy dowiadczenie w zakresie ww. prac zrealizowanych
w obiekcie innym ni' obiekt u'ytecznoci publicznej, nie móg ich wykona* tak'e
w omawianym postpowaniu. Wymóg wykazania przez wykonawc konkretnie
zada  dotyczcych obiektów u'ytecznoci publicznej móg zatem ograniczy*
uczciw konkurencj, poniewa' zaw'enie to uniemo'liwiao ubieganie si
o zamówienie wykonawców, którzy maj dowiadczenie w przebudowie
irozbudowieobiektówinnegorodzaju,alewzakresiepracozbli'onymcharakterze
i funkcji, których sposób realizacji i poziom skomplikowania jest taki sam,
jakwprzypadkuinwestycjiobjtejniniejszymzamówieniem.

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

Ka'deodstpienieodzasadudzielaniazamówie poprzezformuowaniewarunków
nadmiernych nale'y uzna* za naruszenie obowizujcych przepisów. Powy'sze
zapisy SIWZ mogy utrudni* uczciw konkurencj, a wic naruszy*
art. 22 ust. 2 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy. Za powy'sze naruszenie zgodnie
ztaryfikatoremmo'ezosta*nao'onakorektafinansowawwysokoci25%wartoci
zamówienia.



Jak wynika z treci art. 22 ust. 2 PZP, zamawiajcy nie mo'e okrela* warunków
udziau w postpowaniu w sposób, który mógby utrudnia* uczciw konkurencj.
Okrelone przez zamawiajcego warunki powinny mie* na celu jedynie ustalenie
zdolnoci danego podmiotu do wykonania zamówienia – nie mog natomiast
prowadzi*donieuzasadnionegopreferowaniajednychitymsamymdyskryminacji
innychwykonawców.

graniczenie
podwykonawstwa
Ograniczeniepodwykonawstwa
Przykad
4
Przykad4

Dotyczyo to sytuacji, kiedy zamawiajcy zastrzeg tylko dwa zadania sporód
dwudziestu piciu. Zastrze'enie miao na celu wskazanie, 'e te dwa istotne
dla realizacji projektu zadania musz by* wykonane siami wykonawcy, który
w ofercie przedstawi swój potencja kadrowy i ekonomiczny, a tak'e potwierdzi
referencjami wykonanie w przeszoci zamówie  podobnego typu. Powierzenie
wykonania zada  podwykonawcom zwiksza ryzyko nienale'ytego wykonania
tej czci zamówienia, gdy' mo'e by* poza procedur udzielania zamówie 
publicznych udzielone podmiotom nie majcym nale'ytego dowiadczenia.
Oznaczaoby to tzw. wtórn odpowiedzialno* wykonawcy wobec instytucji
zamawiajcej za dziaania podmiotu odpowiedzialnego tylko wobec wykonawcy.
Niewykonaniebd+ nienale'yte wykonanietych zada  skutkowaoby wydu'onym
czasemtrwaniaegzekwowaniaodpowiedzialnociodwykonawcyipodwykonawcy,
co zagrozioby nale'ytej realizacji projektu. Dodano równie', 'e zgodnie z PZP
(art.36ust.4)zamawiajcymaprawookreleniawSIWZczcizamówienia,która
nie mo'e by* powierzona podwykonawcom. Procedura udzielania zamówie 
publicznych ma na celu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
z jednym wykonawc, z zasady tym, który zo'y ofert najkorzystniejsz.
Jednak dla zamawiajcego nie jest bez znaczenia, czy zamówienie zostanie
wykonane wasnymi siami wykonawcy (zasada), czy te' z odstpstwem od tej
zasady,stdjestonuprawnionydookreleniawSIWZtejczcizamówienia,która
nie mo'e by*powierzonapodwykonawcom lub powinna by* wykonana wasnymi
siamiwykonawcy.
Zdaniem audytorów KE podwykonawstwo powinno zawsze by* mo'liwe (tak
wynikarównie'zopiniiDGMARKT).
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Podczas audytu projektu infrastrukturalnego stwierdzono, 'e niektóre czci
zamówieniazostaywyczonezmo
liwocipodwykonawstwa.
wyczone z mo liwoci
podwykonawstwa.
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Rada



Rada
Dlatego te instytucja wdraajca dla tego projektu
zaleci
a beneficjentom
umieszczania
zakazów
Dlatego
te instytucja rezygnacj
wdraajcazdla
tego projektu
zaleci a
podwykonawstwa.
Ponadto zwskaza
a zamawiajcym,
beneficjentom rezygnacj
umieszczania
zakazów
ipodwykonawstwa.Ponadtowskaza
nawet ustanawiajc zakaz podwykonawstwa
na konkretn
azamawiajcym,inawet
cz
zamówienia
musz
si oni kierowanaprzepisem
7 
ustanawiajc
zakaz
podwykonawstwa
konkretnart.
cz
ust.
1 ustawymusz
PZP, tj.si
wykonywa
to  zprzepisem
zachowaniem
zamówienia
oni kierowa
art. 7zasad
ust. 1
ustawy PZP,
tj. wykonywa
 to traktowania
zzachowaniem
zasad uczciwej
uczciwej
konkurencji
i równego
wykonawców.
konkurencjiirównegotraktowaniawykonawców.





W tym konkretnym przypadku su'by KE zaakceptoway wyjanienie przekazane
przez wadze polskie i przyjy ze zrozumieniem, 'e ograniczenia w zakresie
podwykonawstwa dotyczyy jedynie dwóch czci projektu, w których kryteria
w odniesieniu do potencjau kadrowego i ekonomicznego wykonawcy byy
decydujce dla zapewnienia waciwej realizacji projektu. Su'by Komisji
odnotoway równie' zalecenie przekazane przez wadze polskie zamawiajcym
w odniesieniu do podwykonawstwa i podkreliy, 'e z zasady podwykonawstwo
powinnoby*zawszemo'liwei'enale'yrespektowa*zasadrównegotraktowania
oferentów.
KE wskazaa, 'e przy wystpowaniu tego typu nieprawidowoci ka'da sprawa
rozpatrywana bdzie indywidualnie i, je'eli zostanie stwierdzone naruszenie,
wówczas bdzie nakadana korekta finansowa w wysokoci 10% wartoci
zamówienia.

!miana warunków zamówienia po podpisaniu umowy
Zmianawarunkówzamówieniapopodpisaniuumowy
Przykad5
Przykad
5
Specyfikacja techniczna jest bardzo szczegóowa i nie dopuszcza 'adnej
elastycznoci. Niemniej jednak w jednym z projektów FS po podpisaniu umowy
wprowadzanodoniejzmianynaruszajcepostanowieniaspecyfikacjitechnicznej.
zmiany naruszajce postanowienia specyfikacji technicznej.
Praktyka tego rodzaju (tzn. zmiana charakteru zamówienia i oczekiwa  w nim
zawartych) nie powinna si powtarza*, poniewa' narusza ona zasad równego
traktowaniawykonawców(art.7ust.1PZP).
Ponadto su'by Komisji podtrzymay opini, 'e zmiana warunków realizacji
zamówienia w stosunku do specyfikacji technicznej narusza zasad przejrzystoci
i równego traktowania kandydatów (zasady zawarte w Traktacie WE). W zwizku
zrealizacjtegopostpowaniazostaanao'onanabeneficjentakorektafinansowa
wwysokoci10%wartocizamówienia,jednakzuwaginastosowane,tak'ewtym
postpowaniu, kryteria dyskryminujce, su'by Komisji podjy decyzj o nie
nakadaniu dodatkowych korekt z tytuu naruszenia zasady równego traktowania
wykonawców.
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3.2.2. Bdy
Bdydotyczcestosowaniatrybów
dotyczce stosowania trybów
niekonkurencyjnych
niekonkurencyjnych

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

Przykad
1
Przykad1

Ztegosamegopowoduzamawiajcyniewiedzia,czyrealizacjaprojekturozpocznie
si terminowo, czy wskutek przedu'enia formalnoci ulegnie przesuniciu.
Zamawiajcy przypuszcza, i' umowa o dofinansowanie projektu zostanie
podpisana do ko ca pewnego okresu. Tym samym przewidzia rozpoczcie
realizacjiprojektuwterminienastpujcympoprzewidywanymprzezniegookresie
zawarcia umowy o dofinansowanie. Zamawiajcy wyszed z zao'enia, 'e akcja
promocyjnastanowijednozpierwszychdziaa realizowanychwramachprojektu,
które powinno zosta* przeprowadzone niezwocznie po jego rozpoczciu.
W zwizku z tym zamawiajcy uzna, i' nie jest w stanie zachowa* terminów
okrelonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Z analizy dokumentów
i wyjanie  zgromadzonych w toku postpowania przez kontrolujcych wynika,
i'wodniesieniudoprzedmiotowegozamówieniaobejmujcegowiadczenieusug
wpostacidziaa promocyjnych,niezachodziasytuacja,wktórejspenionebyyby
wszystkie przesanki obligatoryjne wymienione w artykule 67 ust.1 pkt 3 ustawy
imógbyzastosowa*trybzwolnejrki.



Podczas realizacji jednego z projektów beneficjent przeprowadzi postpowanie
dotyczcerealizacjidziaa informacyjnychnapotrzebyprojektuwtrybiezwolnej
w trybie z wolnej
rki
rki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 PZP. Z przeprowadzonej przez kontrolerów
UZP analizy dokumentów i wyjanie  zgromadzonych w toku postpowania
wyniko,'ezamawiajcyuzasadniaprawidowo*zastosowaniatrybuzamówienia
zwolnejrkinapodstawieart.67ust.1pkt3wskazujc,'ezuwaginatoczcesi
postpowanie formalne zwizane z przygotowaniem i podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu, nie by w stanie okreli* dokadnej daty podpisania
tej'eumowy.

Nie mo'na zatem uzna*, i' zbli'ajcy si termin rozpoczcia realizacji projektu,
którydodatkowozostaustalonyprzezsamegozamawiajcego,stanowiwyjtkow
sytuacj, której nie mo'na byo wczeniej przewidzie*. Z analizy treci wniosku
odofinansowanieprojektuwynika,'ezamawiajcyzakadaprzeprowadzenieakcji
promocyjnej gwarantujcej skuteczne dotarcie i zapewnienie uczestnictwa
w projekcie deklarowanej liczby uczestników. Tym samym zamawiajcy w chwili
sporzdzania wniosku zdawa sobie spraw z koniecznoci podjcia czynnoci
zmierzajcych do wyboru wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia akcji
promocyjnej na rzecz projektu. Dlatego te' powy'sza okoliczno* nie stanowia
wyjtkowejsytuacji,którejwystpieniewnormalnymstanierzeczybyobybardzo
maoprawdopodobne.
Powy'sze naruszenie dotyczce bezprawnego udzielenia zamówienia publicznego
w trybie z wolnej rki, zgodnie z taryfikatorem, skutkuje nao'eniem
nabeneficjentakorektyfinansowejwwysokoci100%wartocizamówienia.


dotyczce oceny ofert
3.2.3. Bdy
Bdydotyczceocenyofert

W jednym z postpowa  z 2004r. o udzielenie zamówienia publicznego
dotyczcego penienia obowizków Kierownika projektu zamawiajcy
odpowiadajc na pytanie wykonawcy doprecyzowa wymogi stawiane
wspecyfikacjikonsorcjom,tj.uzna,'e:
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ka'dy z partnerów mia spenia* warunki okrelone we wskazanych
wczeniej punktach SIWZ tj. odpowiednio – osign* obroty roczne
wwysokocimin.700000z–redniazostatnich3latorazdysponowa*
rodkami finansowymi w wysokoci nie mniejszej ni' 100 000 z) oraz
zo'y*zacznikinr2,3i3AdoSIWZ(czyliowiadczeniazart.22,24oraz
uzupeniajcezart.24ustawy);



lidermiaspenia*warunekzpkt8f,czyliwykona*przynajmniej2zadania
opodobnymcharakterzeiwielkocijakprzedmiotzamówieniawokresie
ostatnich 3 lat (realizacja projektów wedug procedury Komisji
Europejskiej dla programów pomocowych Phare o bud'ecie min. 2 mln
euroka'dy);



konsorcjumwspólniemiaospenia*warunkizpkt8ci8g(czylidotyczce
zatrudnienia okrelonego personelu oraz zapewnienia staego punktu
kontaktowego).


Artyku 22 ust. 1 PZP okrela warunki, których spenienie umo'liwia wykonawcy
ubieganie si o udzielenie zamówienia publicznego. Katalog okrelony
w tym przepisie wskazuje jedynie ogólne warunki, które musz spenia*
wykonawcy. Zamawiajcy powinien mie* tak'e na wzgldzie tre* art. 23 ust. 3
ustawy, zgodnie z którym do wykonawców wystpujcych wspólnie stosuje si
odpowiednioprzepisydotyczcepojedynczegowykonawcy.






Rada
Rada
ZZpowyszegowynika,
powyszego wynika,e–wprzypadkukonsorcjum–wcelu
e – w przypadku konsorcjum
oceny spe
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mowa
–dokonania
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u w postpowaniu
tylko
przez(dowolnego)
jednego (dowolnego)
lub przez
z nich
zakresie.
zkonsorcjum
cz onków konsorcjum
lub kilku
przez kilku
z nichwrónym
w rónym zakresie.
Zamawiajcy nie
nie moe
moezatem
zatemnp.
np.wymaga
wymaga wy
wycznie
cznieod
od
Zamawiajcy
lidera konsorcjum
konsorcjumposiadania
posiadaniadowiadczenia
dowiadczeniazawodowego
zawodowego
lidera
wpostawionym przez siebie zakresie lub od kadego
w postawionym przez siebie zakresie lub od kadego
z cz onków konsorcjum okrelonych obrotów, poniewa nie
z cz onków konsorcjum okrelonych obrotów, poniewa nie
tylko ogranicza oby to swobod tworzenia konsorcjum, ale
tylko ogranicza oby to swobod tworzenia konsorcjum, ale
takesprzeciwia obysiistocieicelowizawieraniakonsorcjum
take sprzeciwia oby si istocie i celowi zawierania konsorcjum
–moliwocikorzystaniazpotencja ukadegozcz onków.
– moliwoci korzystania z potencja u kadego z cz onków.


Dodatkowo zamawiajcy 'dajc, aby ka'dy z czonków konsorcjum wykaza
rednioroczny obrót w wysokoci 700 000 z, doprowadzi do sytuacji, w której
2 – podmiotowe konsorcjum musiao wykaza* obroty w wysokoci 1400000 z,
3 – podmiotowe w wysokoci 2100000 z, itd. Analogiczna sytuacja dotyczy
'dania, aby ka'dy czonek konsorcjum wykaza rodki w wysokoci 100000 z.
Takie'daniestoiwsprzecznocizart.23ust.3,którywprostnakazujetraktowa*
wykonawców wystpujcych wspólnie jak pojedynczego wykonawc, co oznacza,
'em.in.niewolnostawia*imwikszychwymaga ni'pojedynczymwykonawcom.
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Tak postawiony warunek finansowy stanowi naruszenie zasady równego
traktowania wykonawców, za oba te warunki mogy wpyn* na ograniczenie
konkurencji,atymsamymnaruszy*art.22ust.2ustawyiart.7ust.1ustawy.
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Powy'sze potwierdza równie' wyrok Zespou Arbitrów z dnia 20.01.2005 r. 21,
w którym Zespó Arbitrów stwierdzi, i' przepis art. 23 ust. 3 ustawy naley
traktowa  jako wskazówk interpretacyjn wiadczc, i spe nienie warunków
z art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy PZP przez konsorcjum naley rozumie  jako czne
spe nienie tych warunków przez cz onków konsorcjum. Tylko taka interpretacja
zapewnia zachowanie zasady równego traktowania wykonawców. Do takiego
wniosku prowadzi równie wyk adnia celowociowa, zgodnie z któr konsorcjum
zawizywanejestwcelu cznegoubieganiasiozamówienieprzezwykonawców,
którzy samodzielnie nie s w stanie wype ni  warunków postawionych przez
zamawiajcego.

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

Wykonawcywspólnieubiegajcysioudzieleniezamówieniawinniby*wzgldem
siebie komplementarni i spenienie warunku przez jednego z nich winno by*
traktowanejakospenieniewarunkuprzezkonsorcjum 22.

Nale'y jednoczenie zauwa'y*, 'e w przedstawionym powy'ej postpowaniu
objtym kontrol Prezesa Urzdu Zamówie  Publicznych (UZP) postawiony przez
zamawiajcegowarunek,abywymaganedowiadczeniewykazaliderkonsorcjum,
wprzedmiotowympostpowaniumiawpywnajegowynik.KonsorcjumAzo'yo
bowiem najta sz ofert, która zostaa przez zamawiajcego odrzucona z uwagi
na to, 'e wykonawca nie uzupeni dokumentu potwierdzajcego wymagane
dowiadczenie lidera. Natomiast drugi z czonków konsorcjum speni warunek
udziau w zakresie dowiadczenia, co oznacza, 'e zamawiajcy, zgodnie
zart.23ust.3ustawy,niemiapodstawprawnych,abytegowykonawcwzywa*
do uzupenienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, a nastpnie go
wykluczy*(lubbdnie–odrzuci*).Zamawiajcyprzytympodjtakdecyzjmimo
pisma ww. wykonawcy, w którym wykonawca poinformowa, 'e rezygnuje
z dalszego udziau w postpowaniu z uwagi na tak sformuowany warunek
dotyczcy dowiadczenia i przedstawi zamawiajcemu prawidow interpretacj
art. 23 ust. 3 ustawy. Niezale'nie od powy'szego w odpowiedzi na ww. pismo
wykonawcy, zamawiajcy podniós, 'e „w ofercie nie przedstawiono osoby, która
peniaby funkcj kierownika zespou (przedstawiciela Menad'era)”. Kontrolerzy
UZP zauwa'yli, 'e w ofercie Konsorcjum A znajdowa si sporzdzony przez
partnerakonsorcjumwykazpracownikówprzewidzianychdorealizacjizamówienia,
w którym wskazano osob jako przedstawiciela in'yniera. Dlatego te' nale'ao
uzna*, 'e ww. argument zamawiajcego uzasadniajcy odrzucenie jego oferty
niebyzasadny.



Tymsamympostawioneprzezzamawiajcegowymogissprzecznezistoticelem
tworzeniakonsorcjumistanowinaruszenieart.23ust.3wzwizkuzart.7ust.1
i art. 22 ust. 2 ustawy, co skutkowa* mo'e nao'eniem na beneficjenta korekty
finansowejwwysokoci25%wartocizamówienia.

Sformuowane przez zamawiajcego wymogi, aby ka'dy z wykonawców
wystpujcych wspólnie speni warunek dotyczcy obrotu, za lider konsorcjum
speni warunek w zakresie dowiadczenia, byy niezgodne z treci art. 23 ust. 3
ustawy i naruszay art. 22 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy. Dodatkowo warunek
dotyczcy wykazania dowiadczenia przez lidera Konsorcjum doprowadzi
w omawianym postpowaniu do niezasadnego odrzucenia najkorzystniejszej
oferty,zo'onejprzezKonsorcjumAiwyboruofertyfirmyB,którabyadro'szao
65.880z.Oznaczato,'enaruszenieprzezzamawiajcegoart.23ust.3,art.22ust.
2iart.7ust.1,atak'eart.89ust.1pkt2ustawy(poprzezniezasadneodrzucenie
oferty Konsorcjum A) miao wpyw na wynik omawianego postpowania. Tym
samym wskazane powy'ej naruszenia skutkoway niewa'noci umowy, zawartej
zfirmB,napodstawieart.146ust.1pkt6ustawy.

21
22



 Por.wyrokZespouArbitrówzdnia20.01.2005r.,sygn.aktUZP/ZO/0 43/05.
 Por.wyrokZespouArbitrówzdnia28.01.2005r.,sygn.akt.UZP/ZO/0 119/05.
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Przykad 2
Przykad2

W postpowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogoszenia dotyczcym
dostawy i monta'u windy w budynku muzeum, zamawiajcy w zaproszeniu
do negocjacji wskaza termin wykonania zamówienia – „do 20 grudnia 2006 r.”
Nastpnie w przekazanej wykonawcom specyfikacji przewidziano termin
16 tygodni, ale we wzorze umowy stanowicej zacznik nr 1 do tej specyfikacji
ponownie wskazano – „do 20 grudnia 2006 r.” Zamawiajcy wyjani, 'e data
wpisana do wzoru umowy wynikaa z oczywistej omyki pisarskiej, w trakcie
negocjacjiustalono16tygodniowyterminrealizacjizamówienia.



Zamawiajcy ma prawo i obowizek sprecyzowania, w kontekcie danego
zamówienia, terminu jego wykonania. Wymagania zamawiajcego powinny by*
jednak jednoznaczne, a zapisy zawarte w ró'nych dokumentach postpowania
powinny by* ze sob zgodne. Postanowienia zawarte w dokumentacji
postpowanianiemogby*zesobsprzeczne,apoprzezswojsprzeczno*budzi*
wtpliwoci co do wymogów stawianych przez zamawiajcego potencjalnym
wykonawcom zamówienia. Niespójno* pomidzy zapisami rozdziau III SIWZ
awzoremumowystanowicymzacznikdotejSIWZwzakresieterminurealizacji
zamówieniastanowinaruszenieart.36ust.1pkt4PZP.
Dodatkowo wybrany wykonawca – firma A wskaza w swojej ofercie termin
realizacji zamówienia – 4 miesice od podpisania umowy, co stanowio termin
ookootydzie du'szyodwymaganegowspecyfikacjiterminu16tygodniowego.
Umowztymwykonawczawartowdniu18pa+dziernika2006r.iwpisanowniej
w § 3 termin wykonania zamówienia – „do 30 grudnia 2006 r.” Tym samym
wykonawcawumowietejzobowizasidorealizacjizamówieniawokresie73dni,
co stanowio okoo 10 tygodni (termin prawie zgodny z terminem wymaganym
wuniewa'nionymprzetarguograniczonym),tj.okoo2,5miesica.




Rada
Rada
Wmyl
mylart.
art.89
89ust.
ust.11pkt
pkt22PZP
PZPzamawiajcy
zamawiajcyodrzuca
odrzucaofert,
ofert,
W
jeelijej
jejtre
tre jest
jestniezgodna
niezgodnazztreci
trecispecyfikacji
specyfikacjiistotnych
istotnych
jeeli
warunkówzamówienia.
zamówienia.Za
Zaniezgodno
niezgodno zztreci
trecispecyfikacji
specyfikacji
warunków
naleyuzna
uzna m.in.
m.in.podany
podanywwofercie
oferciedduszy
uszyni
niwymagany
wymagany
naley
terminrealizacjizamówienia.Zkoleizgodniez
art.140ust.1
termin
realizacji zamówienia. Z kolei zgodnie z art.
140 ust. 1
ustawyzakres
zakreswiadczenia
wiadczeniawykonawcy
wykonawcywynikajcy
wynikajcyzzumowy
umowy
ustawy
jest tosamy
tosamy zzjego
jegozobowizaniem
zobowizaniemzawartym
zawartym wwofercie.
ofercie.
jest
przepisutego
tegowynika,
wynika,e
epostanowienia
postanowieniaoferty
ofertyi iumowy
umowy
ZZprzepisu
zawartejzzwykonawc,
wykonawc,który
któryzzoy
oy t
tofert
ofertnie
niemog
mogby
by 
zawartej
rozbiene, tzn.
tzn.umowa
umowapowinna
powinna zawiera
zawiera  tetesame
sameprawa
prawa
rozbiene,
obowizki,do
doktórych
którychwykonawca
wykonawcazobowiza
zobowiza si
siwwswojej
swojej
i iobowizki,
ofercie,np.
np.nie
niemoe
moezawiera
zawiera zapisów
zapisówrozszerzajcych
rozszerzajcychlub
lub
ofercie,
ograniczajcych zakres przedmiotu zamówienia, do którego
ograniczajcych zakres przedmiotu zamówienia, do którego
wykonaniawykonawcazobowiza siwofercie.
wykonania wykonawca zobowiza si w ofercie.
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W omawianym postpowaniu wybrany wykonawca zobowiza si w ofercie
do wykonania zamówienia w terminie 4 miesicy, tj. w terminie niezgodnym
z SIWZ. Jednoczenie jednak termin ten zosta w umowie skrócony w stosunku
do treci oferty do okoo 10 tygodni. Zatem w postpowaniu tym, odnonie
terminu wykonania zamówienia, naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez
nie odrzucenie oferty niezgodnej z treci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz naruszono art. 140 ust. 1 ustawy poprzez zmian w umowie
zobowizaniawykonawcyzawartegowofercie.
Nale'y jednak zauwa'y*, 'e ostateczny termin wykonania zamówienia okrelony
w umowie nie odbiega znaczco od terminu wymaganego w uniewa'nionym
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przetargu ograniczonym, dziki czemu zosta zachowany wymóg, aby warunki
zamówieniawzakresieterminurealizacjizamówienianiezostaywistotnysposób
zmienione w trybie negocjacji bez ogoszenia, a tak'e biorc pod uwag fakt,
'e zapisany w umowie termin by korzystny dla zamawiajcego, nale'y uzna*,
'e ww. naruszenia w omawianym postpowaniu nie miay charakteru ra'cego
iniepowinnyskutkowa*niewa'nociumowywsprawiezamówieniapublicznego.

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym



3.2.4. Bdy
dotyczce warunków udziau
Bdydotyczcewarunkówudziauw
w
postpowaniu
postpowaniu
Przykad
1
Przykad1

Wpostpowaniuprzeprowadzonymw2005r.dotyczcymbudowydrogigminnej
Zamawiajcy w Czci III SIWZ zawar warunek, i' w postpowaniu mog wzi*
udzia wykonawcy, którzy posiadaj na realizacj przedmiotowego zamówienia
rodki finansowe lub zdolno* kredytow w wysokoci nie mniejszej
ni' 1500000 z. Z druku ZP 1 wynikao, 'e warto* szacunkowa
wprzedmiotowympostpowaniuzostaaustalonanakwot471251,51z.

Rada
Rada





Zgodnieztreciart.22ust.2wzwizkuzart.7ust.1ustawy,
Zgodnie
z treci art. 22 ust. 2 w zwizku z art. 7 ust.
nie moenieokrela
warunków
udzia u
1zamawiajcy
ustawy, zamawiajcy
moe  okrela
warunków
w postpowaniu
wsposób,
który móg
bymóg
utrudnia
 uczciw
udzia
u w postpowaniu
w sposób,
który
by utrudnia
konkurencj.
Innymi Innymi
s owy podmiotowe
warunkiwarunki
udzia u
uczciw
konkurencj.
s owy podmiotowe
w postpowaniu
musz
 uzasadnione
wartoci
udzia
u w postpowaniu
muszbyby
uzasadnione wartoci
zamówienia, charakterystyk,
zakresem,
stopniem stopniem
z oonoci
zamówienia,
charakterystyk,
zakresem,
warunkami
realizacjirealizacji
zamówienia.
Ustalone
przez
zlub
oonoci
lub warunkami
zamówienia.
Ustalone
zamawiajcego
warunki
powinny
mie  na
przez
zamawiajcego
warunki
powinny
miecelunajedynie
celu
ustalenieustalenie
zdolnocizdolnoci
okrelonego
podmiotu podmiotu
do wykonania
jedynie
okrelonego
do
zamówieniazamówienia
– nie mog
natomiast
prowadzi
 do
wykonania
– nie mog
natomiast
prowadzi
nieuzasadnionego
preferowania
jednych
i
tym
samym
do nieuzasadnionego preferowania jednych i tym samym
dyskryminacji innych
innych wykonawców.
wykonawców. Formu
Formuujc
ujc warunki
warunki
dyskryminacji
udzia
u
w
postpowaniu
zamawiajcy
musi
mie

pewno
udzia u w postpowaniu zamawiajcy musi mie pewno , ,
e nie spowoduje to wykluczenia wykonawców, którzy byliby
e nie spowoduje to wykluczenia wykonawców, którzy byliby
wstaniewykona zamówienie.
w stanie wykona zamówienie.



Dlatego te' sankcj, w myl taryfikatora, za okrelenie powy'szych
dyskryminacyjnychwarunkówudziauwpostpowaniuorazkryteriówocenyofert
naruszajcych art. 22 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 PZP jest nao'enie na beneficjenta
korektyfinansowejwwysokoci25%wartocizamówienia.
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Wwietlepowy'szegowymógwykazaniaposiadanianarealizacjprzedmiotowego
zamówienia rodków finansowych lub zdolnoci kredytowej w wysokoci
nie mniejszej ni' 1 500 000,00 z, a wic o wartoci ponad trzykrotnie wikszej
ni' warto* szacunkowa zamówienia, jest warunkiem nadmiernym, który móg
ograniczy* dostp do zamówienia potencjalnym wykonawcom, którzy
nie dysponowali rodkami finansowymi lub zdolnoci kredytow w wysokoci
wymaganejprzezzamawiajcego,jednakbylibywstaniezrealizowa*zamówienie.
Wymóg taki móg zatem prowadzi* do ograniczenia uczciwej konkurencji oraz
nie zapewnia równego traktowania wykonawców, co stanowi naruszenie art. 22
ust.2orazart.7ust.1ustawyPZP.

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym



ROZDZIA 33
ROZDZIA

3.3. Bdy
Bdydotyczcedokumentacjifinansowej
dotyczce dokumentacji finansowej
projektu
projektu
W latach 2004 2006 Polska staa si beneficjentem funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoci UE. Beneficjenci tych funduszy stanli przed nowymi
wyzwaniami, jakimi bya realizacja projektów wspófinansowanych przez UE.
Musieli bowiem w bardzo krótkim okresie zapozna* si i stosowa* przepisy oraz
wytyczne dotyczce wdra'ania projektów, tak'e te dotyczce rozlicze 
finansowych. Wymagao to tak'e zaanga'owania do realizacji projektów znacznej
liczbyosób,któreniezawszebyyodpowiednioprzygotowane,cobyododatkow
przyczynpowstawaniabdówwdokumentacjifinansowejprojektu.




3.3.1. Najczciej
Najczciejwystpujcebdydokumentacji
wystpujce bdy dokumentacji
finansowejprojektuwramachrealizowanych
finansowej
projektu w ramach realizowanych
projektów
FS 2000-2006
projektówFS20002006
Bdy dotyczce dokumentacji finansowej projektu w ramach realizowanych
projektów FS 2000 2006 wynikay w przewa'ajcej wikszoci z faktu
niewaciwego stosowania lub z braku stosowania przez beneficjentów
odpowiednich wytycznych lub przepisów prawa, zarówno wspólnotowego,
jak i polskiego. Wynikay one tak'e z nierzetelnego i popiesznego przygotowania
tychdokumentów.
Nale'y pamita*, 'e niewaciwe przygotowanie dokumentów finansowych
projektu przez beneficjenta mo'e wydu'y* procedur zatwierdzania wniosku
opatno*itymsamymwypatrefundowanychrodkówfinansowych.Instytucja
wdra'ajca, poredniczca lub zarzdzajca mo'e wstrzyma* rozpatrywanie
wniosku do momentu wyjanienia, skorygowania lub uzupenienia niewaciwie
przygotowanejdokumentacjifinansowej.
Do bdów dotyczcych dokumentacji finansowej niezbdnej do rozliczenia
projektówinfrastrukturalnychwspófinansowanychprzezUEzaliczamy:
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bdneopisydokumentówksigowychlubichbrak,



nieczytelne podpisy na dokumentach osób dokonujcych weryfikacji
dokumentacjifinansowej(bd+ichbrak),



umieszczanienaopisachdatdekretacjipó+niejszychni'datyzapaty,



korektybezwpisaniadatichwprowadzeniaiparaf,



niezgodno* numeru ewidencyjnego dokumentu
przytoczonymwopisieoperacjigospodarczej,



brak odrbnej jednolitej ewidencji ksigowej dochodów i wydatków
zwizanychzrealizowanymprojektem,



niewaciwe ewidencjonowanie operacji finansowych zwizanych
zrealizacjprojektówwksigachrachunkowychjednostki,



rozliczanie faktur przez pracowników nieupowa'nionych do tych
czynnoci,



dokonywanie przez jednego pracownika sprawdzania, dekretowania
izatwierdzaniadokumentów,

z

numerem



nierzetelnieprowadzonasprawozdawczo*bud'etowa,



brak ksigowoci/rozliczenia – wówczas gdy nie istnieje rozliczenie
patnocilubinnedokumentyksigowepotwierdzajcewydatki,



bdne rozliczenie (rozliczenia patnoci lub inne dokumenty ksigowe
potwierdzajcewydatkizawierajbdy),



wystpowaniekilkuwnioskówdlategosamegoprzedmiotufinansowania
(wicejni'jedenwniosekdlategosamegoprzedmiotufinansowania),



wystpowanie o dan patno* w ramach kilku projektów
wspófinansowanych z rodków publicznych (krajowych, wspólnotowych
lubinnych),



nieprzestrzeganie innych przepisów/warunków kontraktu lub bdne
interpretowanietychprzepisównp.dotyczcychrealizacjipatnoci,



wykorzystaniezaliczekniezgodniezichprzeznaczeniem,



dokonywanie patnoci gotówkowych przy transakcjach, których warto*
przekraczarównowarto*15tys.euro,



realizowanie patnoci dla wykonawców przez beneficjentów bez
uzyskania wymaganych dokumentów stanowicych podstaw do ich
realizacji.

ROZDZIA
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Poród ww. bdów na szczególn uwag nale'y zwróci* na te, które polegaj
na wystpowaniu przez beneficjentów z wnioskiem o patno* w ramach kilku
projektów finansowanych z rodków publicznych krajowych, wspólnotowych,
jak i innych (np. pochodzcych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
Wynikajoneznieprzestrzeganiazakazupodwójnegofinansowaniaprojektów.


dlaprojektówniepodlegajcychzasadompomocypublicznej otrzymanie
na dany projekt lub cz* projektu bezzwrotnej pomocy finansowej
ze rodków publicznych (krajowych lub wspólnotowych lub innych)
w wysokoci cznie wy'szej ni' odpowiednio 100% wartoci projektu
lub100%czciprojektu,



dla projektów podlegajcych zasadom pomocy publicznej – otrzymanie
na dany projekt pomocy wy'szej ni' maksymalna intensywno* pomocy
dladanegoprojektulub



zadeklarowanie wydatku, jako kwalifikowalnego w ramach dwóch
wspólnotowychinstrumentówfinansowych 23.





Podwójnefinansowanieprojektówoznacza:

Rada
Rada



Jak
si b si
dówbdokumentacji
finansowej finansowej
projektów projektów
Jakustrzec
ustrzec
dów dokumentacji
infrastrukturalnych?
infrastrukturalnych? Naley zaangaowa do realizacji
projektu
wykwalifikowane osoby, posiadajce odpowiedni
Naley zaangaowa  do realizacji projektu wykwalifikowane osoby,
wiedz
i dowiadczenie,
jak równie
odpowiedniejak równie
posiadajce
odpowiedni wiedz
i dowiadczenie,
predyspozycje,
do tego,niezbdne
aby sumiennie
odpowiednie niezbdne
predyspozycje,
do i terminowo
tego, aby sumiennie
przygotowywa
dokumentacj
finansow, finansow,
zgodnie
iterminowo przygotowywa
 dokumentacj
zgodnie
z zaktualnie
aktualnie obowizujcymi
prawa.
obowizujcymiwytycznymi
wytycznymii przepisami
i przepisami
prawa. Osoby te
Osoby
te powinny
identyfikowa
si z projektem.
W celu
tym celu
powinny
identyfikowa
 si z projektem.
W tym
naley stworzy 
naley
stworzy wydajny system motywujcy pracowników,
wydajnysystemmotywujcypracowników,zapewniajcym.in.moliwo

zapewniajcy
m.in. moliwo podnoszenia kwalifikacji
podnoszeniakwalifikacjizawodowychnp.poprzezudzia
wszkoleniach.
zawodowych np. poprzez udzia w szkoleniach.


Najczciej wystpujce bdy podczas realizacji projektów infrastrukturalnych
wspófinansowanychprzezUEwzakresiedokumentacjifinansowejwynikayprzede
wszystkim z nierzetelnego opracowywania wymaganych dokumentów tj.: brak
odpowiednio opisanych faktur, brak zaczonych np. materiaów promocyjnych
objtychwnioskiemopatno*itp.


23



SzerzejnatematpodwójnegofinansowaniaporuszaPodrozdzia 8–Zakazpodwójnegofinansowania,
WytycznychwzakresiekwalifikowaniawydatkówwramachProgramuOperacyjnegoInfrastruktura
irodowisko.
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3.3.2. Sankcje
Sankcjezanaruszenieobowizujcychzasad
za naruszenie obowizujcych zasad
rozliczeniaprojektówwspófinansowanychprzez
rozliczenia
projektów wspófinansowanych przez
UE
UE
Beneficjenci funduszy UE musz realizowa* projekty tak'e zgodnie
zobowizujcymiprzepisamiustawyofinansachpublicznych 24.Wprzypadku,gdy
podczasrealizacjiprojektówinfrastrukturalnychrodkifinansowes:


wykorzystaneniezgodniezprzeznaczeniem,



wykorzystane z naruszeniem procedur, okrelonych w umowie
midzynarodowej lub innymi procedurami obowizujcymi przy ich
wykorzystaniu,



pobranenienale'nielubwnadmiernejwysokoci,

podlegaj zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami, w wysokoci okrelonej
jak dla zalegoci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania rodków,
w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9
ustawy 25(art.207ust.1ustawyofinansachpublicznych) 26.

Ponadtowprzypadkuwystpieniapowy'szychprzesanek,jakrównie',gdy:
beneficjent otrzyma patno* na podstawie przedstawionych jako
autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub
dokumentówpotwierdzajcychnieprawdlub



na skutek okolicznoci le'cych po stronie beneficjenta nie zrealizowa
penego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów
infrastrukturalnychlubniezrealizowaceluprojektulub



niezwrócirodkówwokrelonymterminielub



okolicznoci, wymienione w pkt 1 3, wystpiy wskutek popenienia
przestpstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upowa'niony
do dokonywania wydatków, a w przypadku, gdy podmioty te nie s
osobami fizycznymi — osob uprawnion do wykonywania w ramach
projektu czynnoci w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popenienia
przestpstwa przez wy'ej wymienione podmioty zosta potwierdzony
prawomocnymwyrokiemsdowym,





wówczas beneficjent
beneficjent mo ee zosta
zosta wykluczony
wykluczony z
z mo liwoci
liwoci otrzymania
otrzymania rodków
rodków
pochodzcych z
z UE
UE na
na okres
okres trzech
trzech lat
lat (art. 207 ust. 4 ustawy o finansach
pochodzcych
publicznych).
Ponadto za naruszenie obowizujcych zasad rozliczenia dotacji mog by*
postawione zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych, za naruszenie
którejsprzewidzianedodatkowesankcje.


24
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 Ustawazdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych,Dz.U.Nr157,poz.1240.
 Ibidem.
Wprzypadkupatnocirealizowanychwramachprojektówwokresiedodnia31.12.2009r.kwestiete
regulowa art. 211 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2005 r.
Nr249,poz.2104zezm.

Zgodnie z ustaw o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych 27karamis:


upomnienie,



nagana,



karapieni'na,



zakaz penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami
publicznymi.

ROZDZIA
ROZDZIA 3
3
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Kara pieni na
Kara
na wymierzana jest w wysokoci od jednokrotnoci do trzykrotnoci
miesicznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu
wypoczynkowego–nale'negowroku,wktórymdoszodotegonaruszenia.

kara zakazu
funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami
Natomiast kara
zakazu penienia
penienia funkcji
publicznymiwymierzasinaokresodrokudo5lat.Ponadtoosobaukaranawten
sposóbniemo'e,przezokresczasuwskazanyworzeczeniuoukaraniu:

1) peni*funkcji:
kierownika,zastpcykierownikalubdyrektorageneralnego,



czonkazarzdu,



skarbnika,gównegoksigowegolubzastpcygównegoksigowego,



kierownika lub zastpcy kierownika komórki bezporednio
odpowiedzialnej za wykonywanie bud'etu lub planu finansowego –
jednostkisektorafinansówpublicznych;





2) reprezentowa* interesów majtkowych Skarbu Pa stwa, jednostki
samorzdu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów
publicznych;
3) by* czonkiem w organach stanowicych, nadzorczych i wykonawczych
pa stwowychisamorzdowychosóbprawnych.


3.3.3. Organy
Organyuprawnionedokontrolibeneficjentów
uprawnione do kontroli beneficjentów
POIi
realizujcych projekty infrastrukturalne
POIirealizujcychprojektyinfrastrukturalne
RealizacjaprojektówinwestycyjnychfinansowanychzrodkówUEniejestprosta–
oprócz wymiernych korzyci dla beneficjenta wymaga tak'e wypenienia przez
niegowieluobowizków.Dotychobowizkównale'ytak'epoddaniesiró'nego
kontrolom 28.ZgodniezrozporzdzeniemRady(WE)nr1083/2006Pa stwa
rodzajukontrolom
czonkowskie s odpowiedzialne za zarzdzanie programami operacyjnymi
i ich kontrol, w szczególnoci za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie
nieprawidowoci oraz odzyskiwanie kwot nienale'nie wypaconych wraz
z odsetkami z tytuu zalegych patnoci w stosownych przypadkach. Pa stwa
czonkowskie zgaszaj te nieprawidowoci KE i informuj j, na bie'co,
o przebiegu postpowa  administracyjnych i prawnychv (art. 70 ust.1
rozporzdzenia1083/2006).


28



 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,Dz.U.z2005r.Nr14,poz.114,Nr249,poz.2104,z2006r.Nr79,poz.551,z2009r.
Nr19,poz.101,Nr157,poz.1241.
 Szerzej na temat rodzajów kontroli patrz rozdzia 5 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007 2013, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,
Warszawa
23
stycznia
2009
r.
–
strona
internetowa:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx.
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Dokumentem precyzujcym system kontroli w ramach POIi s Wytyczne
w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
2007 2013 29. W rozdziale 4 tych wytycznych wskazano podmioty uprawnione
doprowadzeniakontroliwsystemierealizacjiPOIi,którymis:


InstytucjaZarzdzajca,



InstytucjaPoredniczca,



InstytucjaWdra'ajca(PoredniczcaIIstopnia),



InstytucjaCertyfikujca,



InstytucjaAudytowa,



podmioty zewntrzne, nie bdce ww. instytucjami, które bd dziaay
nazlecenieinstytucjiZarzdzajcej,PoredniczcejlubWdra'ajcej.


Oprócz wymienionych powy'ej instytucji do kontroli realizacji projektów
finansowanychzrodkówUEuprawnionestak'e:


organypolskie:






Najwy'szaIzbaKontroli,



UrzdyKontroliSkarbowej,



RegionalneIzbyObrachunkowe,



PrezesUrzduZamówie Publicznych,



innewzakresieswoichuprawnie ,

organyUE:


KomisjaEuropejska,



EuropejskiTrybunaObrachunkowy,



EuropejskiUrzdds.ZwalczaniaNadu'y*Finansowych(OLAF).


Obowizek poddania si kontroli przez beneficjentów wynika przede wszystkim
z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 30 (art. 35e). Jest on równie'
przewidziany w umowie o dofinansowanie projektu w ramach POIi, zgodnie
z któr  beneficjent musi zapewni* dostp do dokumentacji i podda* si
prowadzonymkontrolom,jakrównie'udostpni*dokontroliwszystkiedokumenty
orazzapisyksigowezwizanezrealizacjprojektuorazzapewni*dostpdomiejsc
realizacjiprojektu,wceluprzeprowadzeniakontrolirzeczowej.


dotyczce wniosków o patno oraz
3.4. Bdy
Bdydotyczcewnioskówopatnooraz
prawidowoci
i rzetelnoci
prawidowociirzetelnoci
przedstawianych
dokumentów
przedstawianychdokumentów
Bdy dotyczce wniosków o patno*, podobnie jak w przypadku bdów
dokumentacji finansowej wynikaj gównie z braku rzetelnoci podczas
przygotowywaniatychdokumentów.Pomimo'eobowizujwytycznezawierajce
odpowiednie instrukcje wskazujce waciwy tok postpowania, tego typu bdy
dotyczcenieodpowiedniegoopracowywaniasprawozda czywnioskówopatno*
nie nale' do rzadkoci. Najwicej tego typu bdów ma miejsce
na pocztku realizacji projektu, kiedy pracownicy jednostek realizujcych projekty
S tS rt or on na a | 


29
30

7 78 6



WytycznewzakresiekontrolirealizacjiProgramuOperacyjnegoInfrastrukturairodowisko…jw.
Ustawazdnia6grudnia2006r.o zasadachprowadzenia politykirozwoju,Dz.U.tj.Dz.U.z2009r.
Nr84,poz.712zezm.

niedysponujjeszczeodpowiedniwiedzidowiadczeniemwrealizacjiprojektów
wspófinansowanych przez UE. Czsto bdy popeniane przez beneficjentów
wynikaj tak'e z bdnej interpretacji przepisów prawa lub wytycznych oraz
popiechupodczasopracowywaniadokumentów.
W ramach POIi beneficjenci zobowizani s do skadania wniosków o patno*
z czstotliwoci wskazan w umowie/decyzji o dofinansowaniu, jednak
conajmniejraznatrzymiesice.
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brakujcych lub niekompletnych dokumentów, powiadczajcych
realizacjprojektuzgodniezumow/decyzjodofinansowanie,



niewystarczajcychzawiadcze ,



niekompletnych dokumentów uzupeniajcych/potwierdzajcych lub ich
braku,



brakudokumentówksigowychlubnieprawidowychdokumentów,



brakuwymaganychzaczników,wpostacinp.materiaówpromocyjnych,
zdj* ze spotka , zaprosze , druków promocyjnych, list obecnoci
uczestnikówszkole ,materiaówprasowychitp.,



nieprawidowychopisównafakturachiinnychdokumentachksigowych,



brakuodpowiedniejwizualizacji,



nieprawidowych/niekompletnychwnioskówopatno*,



bdówrachunkowych,



skadaniawnioskówopatno*poobowizujcymterminie.



Bdy dotyczce wniosków o patno* oraz prawidowoci i rzetelnoci
przedstawianychdokumentówodnoszsiwszczególnocido:





Rada
Rada
W przypadku
przypadku wystpowania
wystpowania jakichkolwiek
jakichkolwiek wtpliwoci
wtpliwoci
W
dotyczcych wanych
wanychkwestii
kwestiidotyczcych
dotyczcychrealizacji
realizacjiprojektu,
projektu,
dotyczcych
np.interpretacji
interpretacjiobowizujcych
obowizujcychwytycznych
wytycznychmona
monazwróci
zwróci 
np.
si oo pomoc
pomoc do
doinstytucji
instytucjiwdraajcej
wdraajcej POIi
POIi jeszcze
jeszcze przed
przed
si
przes aniem
aniem okresowych
o p oatno
. Pozwoli
to na
przes
okresowychwniosków
wniosków
p atno
. Pozwoli
wyeliminowanie
b dów
jeszcze
przesaniem
aniem
to
na wyeliminowanie
b dów
jeszcze przed
przed przes
dokumentówdoinstytucjiwdraajcej.
dokumentów
do instytucji wdraajcej.



Najczciejwystpujcenieprawidowoci
3.5. Najczciej
wystpujce nieprawidowoci
wrealizacjiprojektówunijnychwlatach
w
realizacji projektów unijnych w latach
20042007r.
2004
- 2007 r.
Wedug danych Ministerstwa Finansów w okresie od 1 maja 2004 r., czyli
odwejciaPolskidoUniiEuropejskiejdoko ca2007r.,wródzgoszonychdoKE
wszystkich nieprawidowoci najczciej wystpujcymi typami nieprawidowoci
byy:



przedstawianie
faszywych
lub
sfaszowanych
dokumentów
potwierdzajcych realizacj projektu lub spenianie warunków
dootrzymaniadofinansowania,
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przedstawianiedorefundacjiwydatkówniekwalifikowanych,



naruszeniezasadzamówie publicznych 31.


Zamówienia publiczne

26,9

Sfaszowane dokumenty

6,9

Wydatki niekwalifikowane

6,9

Projekt nie zosta zrealizowany

2,3

Brak dokumentów potwierdzajcych
poniesienie wydatków

1,8

Nieprawidowoci we wniosku o
dofinansowanie

1,4

Nieprzestrzeganie warunków umowy

0,9

Nieprawidowoci zwizane z
wnioskami o patno*

0,9

Projekt zrealizowany niezgodnie z
przepisami

0,2

Projekt nie kwalifikowa si do
otrzymania pomocy

0,2

Pozostae



2,3
0

10

20

30
mln euro


Rysunek12.

Konsekwencjefinansowewgtypównieprawidowoci

ródo:

Analiza nieprawidowoci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu
SpójnocizgoszonedoKomisjiEuropejskiejzaokres1maja2004r. 31grudnia2007
r.,MinisterstwoFinansów,kwiecie 2008r.

WokresietymkwotazgoszonychdoKEnieprawidowociwyniosa49,8mlneuro,
z tego 28 mln euro dotyczyo 283 nieprawidowoci wykrytych przed wypat
rodków publicznych. Do ko ca 2007 r. nieprawidowoci wykryte po dokonaniu
refundacji ze rodków UE stanowiy zaledwie 0,27 % kwoty zrefundowanej przez
KE.

nieprawidowoci obejmoway w szczególnoci
Najczciej wystpujce rodzaje
rodzaje nieprawidowoci
nastpujcerodzajenieprawidowoci:



wydatekniekwalifikowany,



naruszeniezasaddotyczcychzamówie publicznych,



nieprzestrzeganiewarunkówkontraktu,



nieprawidowociwksigowoci/bdnerozliczenie,



sfaszowanedokumentyuzupeniajce/potwierdzajce,



operacjazakazanawdziaaniu/projekcie,



niewykonanieprzedsiwzicia,



nadu'ycie/oszustwo,



brakksigowoci/rozliczenia,
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 por. Analiza nieprawid owoci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci
zg oszone do Komisji Europejskiej za okres 1 maja 2004 r.  31 grudnia 2007 r., Ministerstwo
FinansówDepartamentCertyfikacjiiPowiadcze rodkówzUE,kwiecie 2008r.



nieprawidowy/niekompletnywniosekodofinansowanie,



przedsiwziciewykonaneniezgodniezprzepisami,



nieprawidowedokumentyuzupeniajce/potwierdzajce.
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Na rysunku powy'ej przedstawiono wielko* zakwestionowanych dotacji wedug
typówwykrytychnieprawidowocizgoszonychdoKEwokresieod1maja2004r.
najwiksze konsekwencje
konsekwencje finansowe
finansowe
do 31 grudnia 2007 r. Z rysunku wynika, 'e najwiksze
ponosili
beneficjenci z
z powodu
powodu wystpowania
wystpowania nieprawidowoci
nieprawidowoci dotyczcych
ponosili beneficjenci
dotyczcych
publicznych, sfaszowanych dokumentów i wnioskowanych do
zamówie  publicznych,
refundacji wydatków niekwalifikowanych. Nieprawidowoci dotyczce zamówie 
publicznych dotyczyy kwoty blisko 27 mln euro, co stanowio 54% cznej kwoty
zgoszonychdoKEnieprawidowoci.



Analiza nieprawidowoci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoci zgoszone do Komisji Europejskiej za okres 1 maja
2004 r.  31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Finansów Departament
CertyfikacjiiPowiadcze rodkówzUE,kwiecie 2008r.,



Wykaz stwierdzonych przez UZP narusze  przepisów ustawy z dnia
29stycznia2004r.Prawozamówie publicznychpopenianychprzezPOZR
wramachprowadzonychpostpowa oudzieleniezamówie publicznych
finansowanychzerodkówFunduszuSpójnoci,Pa+dziernik2009,



Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2008 r. przez Prezesa Urzdu
Zamówie  Publicznych dotyczcych zamówie  wspófinansowanych
zerodkówUniiEuropejskiej.
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