Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie promocji i
zamówień publicznych
1. ZESTAWIENIE SANKCJI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PROMOCJI

Obowiązek beneficjentów

Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2.
Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i
obowiązków wyznaczonych przez IZ na produktach
projektu (publikacje, mapy, ...)
flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska
Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2.
Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i
obowiązków wyznaczonych przez IZ na nośnikach
promocji (plakaty, zaproszenia, ...)
flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska
Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2.
Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i
obowiązków wyznaczonych przez IZ na gadżetach
promocyjnych
flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska

Błąd

jeżeli możliwa
jest naprawa

Kara dla beneficjenta, który nie
zrealizował instrukcji zwartych w
upomnieniu, lub jeżeli naprawa nie jest
możliwa

upomnienie

5

upomnienie

3

całkowity brak
niekompletne
niezgodne z
przepisami*

upomnienie

1

całkowity brak
upomnienie

50

upomnienie

25

upomnienie

15

upomnienie

100

upomnienie

50

upomnienie

25

niekompletne
niezgodne z
przepisami*
całkowity brak
niekompletne
niezgodne z
przepisami*

sankcja w %
wydatku na
wykonanie
produktu

sankcja w %
wydatku na
wykonanie
nośnika
promocji

sankcja w %
wydatku na
wykonanie
gadżetu
promocyjneg
o
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Kalkulacja sankcji:
w przypadku niespełnienia kilku obowiązków sankcje nie sumują się, narzucana jest jedna sankcja za najbardziej poważne naruszenie (w tabeli
najwyższa sankcja)
* Wykonanie nie spełnia warunków podanych w rozdz. II Charakterystyka techniczna działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji i
wytyczne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki Rozporządzenia Wykonawczego KE nr 821P/2014 oraz Załączniku II Standardy
graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki Rozporządzenia Wykonawczego KE nr 821/2014

2. Partner polski ma obowiązek postępowania w trakcie realizacji mikroprojektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego dotyczącymi
zamówień publicznych (tj. w Rzeczpospolitej Polskiej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
zgodnie z późniejszymi zmianami lub przepisami prawa, które zastąpią przepisy obowiązujące dotychczas). Jeżeli dojdzie do naruszenia tych
przepisów, w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez partnera polskiego, obniżenia dofinansowania dokonuje się zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2016 poz. 200 z późn. zm.).
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3. USTALENIE WYSOKOŚCI KOREKT FINANSOWYCH PRZY PRZYDZIELANIU ZAMÓWIEŃ O NISKIEJ WARTOŚCI I ZAMÓWIEŃ O WYŻSZEJ
WARTOŚCI, DO KTÓRYCH NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA NR 137/2006 Dz. U. REPUBLIKI CZESKIEJ O ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH1
Wysokość korekty finansowej
Wysokość korekty finansowej obliczana jest na podstawie kwoty, który została przyznana przez podmiot przyznający dofinansowanie w związku z
przetargiem, w przypadku którego naruszony został regulamin.
Wysokość korekty finansowej ustalana jest w oparciu o DECYZJĘ KOMISJI C(2013) 9527, z dnia 19.12.2013, w sprawie określenia i zatwierdzenia
wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach
zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
Poniższe stawki zastosowane zostaną w przypadkach, kiedy nie jest możliwe obliczenie konsekwencji finansowych danego zamówienia.
Waga naruszenia przepisów oceniana jest z uwzględnieniem następujących czynników: poziom konkurencji, transparentność i równe traktowanie. Jeżeli
nieprzestrzeganie przepisów zniechęca potencjalnych kandydatów do udziału w przetargu lub prowadzi do przydzielenia zamówienia innemu kandydatowi niż
ten, któremu zostało ono pierwotnie przydzielone, jednoznacznie wskazuje to na poważne naruszenie przepisów.
Jeżeli naruszenie przepisów ma charakter wyłącznie formalny, bez faktycznych lub potencjalnych konsekwencji finansowych, korekta finansowa nie zostanie
przeprowadzona.
Jeżeli w ramach jednego postępowania przetargowego dojdzie do kilku naruszeń niniejszych przepisów, stawki korekt finansowych nie sumują się, ale przy
2
podejmowaniu decyzji o stawce korekty (5%, 10%, 25% lub 100%) uwzględnione zostanie najpoważniejsze naruszenie .
Korektę finansową w wysokości 100% zastosować można w najpoważniejszych przypadkach, kiedy konsekwencją naruszenia regulaminu jest
uprzywilejowanie określonego kandydata/podmiotu zainteresowanego udziałem lub gdy naruszenie to wiąże się z oszustwem, co zostanie zweryfikowane
przez sąd właściwy.

1

Opiera się na Instrukcji Metodologicznej w dziedzinie przydzielania zamówień publicznych w okresie programowania 2014 – 2020 (MRR – KIK)
Za pojedynczy przypadek zgodnie z § 44a ust. 4, podpunkt b) ustawy nr 218/2000 Dz. U. Rep. Czeskiej uznaje się pojedyncze postępowanie przetargowe, nie zaś pojedyncze naruszenie
regulaminu uwzględnione w poniższych tabelach.

2
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Powiadomienie o zamówieniu i warunki przetargu
Nr
1.

Typ naruszenia
Nieopublikowanie lub
nieprzesłanie powiadomienia o
postępowaniu przetargowym

Opis naruszenia
Zamówienie zostało przydzielone bez
opublikowania lub przesłania powiadomienia o
postępowaniu przetargowym

Stawka korekty finansowej
100% lub
min. 25%, jeżeli postępowanie do pewnego stopnia
upubliczniono

2.

Sztuczny podział przedmiotu
zamówienia

100% lub
min. 25%, jeżeli postępowanie do pewnego stopnia
upubliczniono

3.

Nieprzestrzeganie minimalnej
długości terminu składania ofert

Przedmiot zamówienia został podzielony tak, aby
doszło do obniżenia zakładanej wartości poniżej
ustalonych limitów i jego przydzielenia w trybie
mniej restrykcyjnym, niż tryb wyznaczony dla
przedmiotu zamówienia przed jego podziałem.
Terminy składania ofert były krótsze niż terminy
podane w punkcie 7.3.2 Instrukcji metodologicznej
w dziedzinie przydzielania zamówień w okresie
programowania 2014-2020 (dalej jako „IM”)

4.

Zbyt krótki termin na
sporządzanie dokumentacji
przetargowej

Termin na przygotowanie dokumentacji
przetargowej przez wykonawców jest zbyt krótki,
stanowiąc nieuzasadnioną przeszkodę w
udostępnieniu zamówienia publicznego dla
podmiotów wolnego rynku zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji.

5.

Nieopublikowanie informacji o
przedłużeniu terminu na złożenie
ofert

6.

Niepodanie kryteriów oceny w
warunkach postępowania
przetargowego

Miało miejsce przedłużenie terminu na złożenie
ofert, ale przedłużenie to nie zostało
opublikowane w taki sam sposób, w jaki
rozpoczęto postępowanie przetargowe.
Kryteria oceny lub ich szczegółowa specyfikacja
nie zostały uwzględnione w warunkach
postępowania przetargowego.

min. 25%, jeżeli długość terminu jest krótsza o co
najmniej 50% niż długość wyznaczona w IM,
min. 25%, jeżeli długość terminu jest krótsza o co
najmniej 50% niż długość wyznaczona w IM,
2-5% w przypadku innego typu skrócenia terminu
składania ofert
min. 25%, jeżeli termin, w którym wykonawcy
muszą sporządzić dokumentację przetargową, jest
krótszy niż 50% terminu na złożenie ofert.
min. 10%, jeżeli termin, w którym wykonawcy
muszą sporządzić dokumentację przetargową, jest
krótszy niż 60% terminu na złożenie ofert.
min. 5%, jeżeli termin, w którym wykonawcy muszą
sporządzić
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 80%
terminu na złożenie ofert
min. 10% lub
min. 5%, z uwzględnieniem wagi naruszenia

min. 25% lub
min. 10 lub 5%, jeżeli kryteria oceny zostały w
warunkach postępowania przetargowego podane,
ale nie są wystarczająco szczegółowo opisane
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7.

Dyskryminujące wymagania
kwalifikacyjne

8.

Kryteria oceny są sprzeczne z
zasadami podanymi w punkcie
6.1.1

9.

Dyskryminujące określenie
przedmiotu zamówienia

10.

Niewystarczające określenie
przedmiotu zamówienia

Rozpatrzenie i ocena ofert
Nr
Typ naruszenia
11.

Zmiana wymagań
kwalifikacyjnych po otwarciu
kopert z ofertami

Ustanowienie dyskryminujących wymagań
kwalifikacyjnych.
Na przykład:
- Obowiązek posiadania oddziału lub
przedstawiciela w danym kraju lub regionie;
- Kandydaci muszą mieć doświadczenie zdobyte
w danym kraju lub regionie;
Określenie wymagań kwalifikacyjnych, które nie
są zgodne z przedmiotem zlecanego zamówienia
publicznego.
Ustanowienie kryteriów oceny, które nie
odzwierciedlają stosunku wartości użytkowej i
ceny.
Przedmiot zamówienia w warunkach
postępowania przetargowego określono zbyt
konkretnie, nie zapewniając w rezultacie równych
szans poszczególnych wykonawców, lub też
niektórzy wykonawcy są na skutek takiego
określenia przedmiotu zamówienia
uprzywilejowani.
Przedmiot zamówienia w warunkach zamówienia
określono w sposób niewystarczający, przez co
warunki te nie zawierają wszystkich informacji
niezbędnych do sporządzenia oferty.

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia
min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia

min. 10% lub
min. 5%, z uwzględnieniem wagi naruszenia

Opis naruszenia

Stawka korekty finansowej

Wymagania kwalifikacyjne zostały zmienione w
fazie oceny kwalifikacji, czego rezultatem jest
spełnienie kwalifikacji przez wybranych
wykonawców (niespełnienie kwalifikacji przez
wykonawców, którzy spełnialiby je zgodnie z
wymaganiami określonymi w postępowaniu lub
spełnienie kwalifikacji przez wykonawców, którzy
nie spełnialiby ich zgodnie z wymaganiami
określonymi w postępowaniu).

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia
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12.

Ocena ofert zgodnie z innymi
warunkami oceny, niż te, które
podano w warunkach
postępowania przetargowego

13.

Nietransparentne rozpatrzenie
i/lub ocena ofert

14.

Istotna zmiana warunków
postępowania przetargowego

15.

Uprzywilejowanie któregoś z
wykonawców lub niektórych
wykonawców

16.

Zmiana oferty w trakcie oceny

17.

Odrzucenie wyjątkowo niskich
ofert

18.

Konflikt interesów

Realizacja zamówienia
Nr
Typ naruszenia
19.

Istotna zmiana w umowie
realizacji zamówienia

W trakcie oceny ofert zastosowano inne kryteria
oceny (ewentualnie kryteria dodatkowe lub
stopnie ich wagi) niż te, które podane zostały w
warunkach postępowania przetargowego,
okoliczność ta miała zaś wpływ na wybór
najlepszej oferty.
Brak protokołu z rozpatrywania i ceny ofert lub
protokół ten nie spełnia wszystkich wymagań
formalnych IM.

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia

Podmiot zlecający w sposób istotny zmienia
warunki postępowania przetargowego już w
momencie negocjacji ofert
W trakcie okresu, w którym składać można oferty,
lub w trakcie negocjacji z wykonawcami któryś z
wykonawców lub niektórzy z wykonawców
otrzymali informacje, których nie otrzymali inni
wykonawcy, lub też któryś z dostawców lub
niektórzy dostawcy są uprzywilejowani w inny
sposób, zaś okoliczności te mają wpływ lub mogą
mieć wpływ na wybór najlepszej oferty.
Zlecający umożliwi kandydatowi/stronie
zainteresowanej korektę oferty już w trakcie oceny
ofert.
Cena oferty wydaje się wyjątkowo niska w
stosunku do oferowanych produktów, prac
budowlanych lub usług, zlecający eliminuje te
oferty, nie wysyłając uprzednio wezwania do
uszczegółowienia elementów oferty, które uważa
za istotne.
Przydzielenie zamówienia w sprzeczności z
punktem 8.4.2 IM.

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia
min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia
min. 25 %

100%

Opis naruszenia

Stawka korekty finansowej

Istotna zmiana w umowie realizacji zamówienia
(zdefiniowana w § 82 ust. 7 PZP), która mogłaby
mieć wpływ na wybór najlepszej oferty.

100% wartości dodatkowych zamówień
wynikających z istotnej zmiany umowy i min. 25% z
ceny umownej oryginalnego zamówienia
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20.

Obniżenie zakresu umowy
realizacji zamówienia

Obniżenie zakresu umowy realizacji zamówienia
(zdefiniowane w § 82 ust. 7 PZP), która mogłaby
mieć wpływ na wybór najlepszej oferty.

min. 25% z ceny umownej po jej obniżeniu

21.

Zamówienie dodatkowych prac
budowlanych / usług / dostaw bez
uzasadnienia w IM

Pierwotne zamówienie zostało przydzielone w
trybie zgodnym z IM, ale zamówienia dodatkowe
przydzielono bez uzasadnienia w IM.

100% wartości dodatkowych zamówień min. 25%,
jeżeli zamówienia dodatkowe nie przekroczą 50%
wartości pierwotnego zamówienia

22.

Przydzielenie dodatkowych prac
budowlanych lub usług w zakresie
wyższym niż 50% pierwotnego
zamówienia

Pierwotne zamówienie zostało przydzielone
zgodnie z IM, jednak dodatkowe prace budowlane
lub usługi zostały przydzielone w zakresie
wyższym niż 50% pierwotnego zamówienia.

100% kwoty przekraczającej 50% ceny pierwotnego
zamówienia

Pozostałe naruszenia IM nieuwzględnione
powyżej, które miały lub mogły mieć wpływ na
wybór najlepszej oferty.

min. 25% lub
min. 10% lub 5%, z uwzględnieniem wagi
naruszenia

Pozostałe naruszenia
23.

Pozostałe naruszenia
nieuwzględnione powyżej

4. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE UCHYBIEŃ I ODPOWIADAJĄCE IM STAWKI KOREKT FINANSOWYCH ZGODNIE Z DECYZJĄ KOMISJI Z DNIA
19.12.2013, W SPRAWIE OKREŚLENIA I ZATWIERDZENIA WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OKREŚLANIA KOREKT FINANSOWYCH –
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TRYBIE USTAWY NR 137/2006 Dz. U. REPUBLIKI CZESKIEJ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
5.

Num Rodzaj
er
uchybienia
1.
Nieopublikowanie

Przepisy prawa /
dokument
referencyjny mające
zastosowanie
Opis uchybienia
Artykuły
35
i
58 Powiadomienie o

zamówieniu

nie

Stawka korekty
zostało 100%
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powiadomienia
zamówieniu

2.

Sztuczny

o dyrektywy 2004/17/WE, opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
Artykuł 42 dyrektywy prawa (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym)
2004/17/WE, Część 2.1
komunikatu
wyjaśniającego Komisji
nr 2006/C179/02

25%, jeżeli opublikowanie powiadomienia o
zamówieniu wymagane jest przez dyrektywy,
powiadomienie nie zostało zaś opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale
opublikowano je w taki sposób, aby zapewnić, że
przedsiębiorstwo znajdujące się na terenie innego
państwa członkowskiego będzie miało dostęp do
odpowiednich informacji dotyczących zamówienia
jeszcze przed jej przydzieleniem, tak aby
przedsiębiorstwo to mogło złożyć ofertę lub wyrazić
zainteresowanie pozyskaniem danego zamówienia.
W praktyce oznacza to, że powiadomienie o
zamówieniu zostało albo opublikowane na poziomie
krajowym (zgodnie z krajowymi przepisami prawa
lub innymi przepisami w danej dziedzinie), albo też
przestrzegane były podstawowe normy dotyczące
publikowania powiadomień o zamówieniach. Więcej
szczegółów na temat norm znaleźć można w części
2.1. komunikatu wyjaśniającego Komisji nr 2006/C
179/02

podział Art. 9, ust. 3 dyrektywy projekt prac lub planowany zakup określonej liczby 100%
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zamówień
na 2004/18/WE, Art. 17, dostaw towaru lub usług został dodatkowo
prace / usługi / ust.
2
dyrektywy podzielony, w wyniku czego znajduje się on poza
dostawy
2004/17/WE
obszarem oddziaływania dyrektyw, w związku z
czym również cały szereg zamawianych prac,
usług lub dostaw nie zostaje opublikowany w
Dzienniku Urzędowym UE

25%, jeżeli opublikowanie powiadomienia o
zamówieniu wymagane jest przez dyrektywy,
powiadomienie nie zostało zaś opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale
opublikowano je w taki sposób, aby zapewnić, że
przedsiębiorstwo znajdujące się na terenie innego
państwa członkowskiego będzie miało dostęp do
odpowiednich informacji dotyczących zamówienia
jeszcze przed jej przydzieleniem, tak aby
przedsiębiorstwo to mogło złożyć ofertę lub wyrazić
zainteresowanie pozyskaniem danego zamówienia.
W praktyce oznacza to, że powiadomienie o
zamówieniu zostało albo opublikowane na poziomie
krajowym (zgodnie z krajowymi przepisami prawa
lub innymi przepisami w danej dziedzinie), albo też
przestrzegane były podstawowe normy dotyczące
publikowania powiadomień o zamówieniach. Więcej
szczegółów na temat norm znaleźć można w części
2.1. komunikatu wyjaśniającego Komisji nr 2006/C
179/02
25%, jeżeli dojdzie do skrócenia terminów >= 50%

3.

Niedotrzymanie
terminów
na
10%, jeżeli dojdzie do skrócenia terminów >= 30%
doręczenie ofert Artykuł 38 dyrektywy Terminy doręczenia ofert (lub doręczenia
lub terminów na 2004/17/WE, Artykuł 45 wniosków o udział w przetargu) były krótsze niż 5% w przypadku jakiegokolwiek innego skrócenia
terminów (stawkę korekty można obniżyć do 2% doręczenie
dyrektywy 2004/17/WE terminy określone w dyrektywach.
5%, jeżeli charakter i waga defektu nie uzasadnia
wniosków o udział
5% stawki korekty)
w przetargu

4.

Termin
niewystarczający
do
tego,
aby
potencjalni
kandydaci
lub
podmioty

Art. 39, ust. 1 dyrektywy
2004/18/WE, Art. 39,
ust.
1
dyrektywa
2004/17/WE

Termin
na
przygotowanie
dokumentacji
przetargowej przez wykonawców jest zbyt krótki,
stanowiąc
nieuzasadnioną
przeszkodę
w
udostępnieniu zamówienia publicznego dla
podmiotów wolnego rynku zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji.

25%, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci
lub podmioty zainteresowane muszą sporządzić
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 50%
terminu na doręczenie ofert (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).
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zainteresowane
sporządzili
dokumentację
przetargową

Korekty realizowane są na bazie indywidualnej.
Przy określaniu wysokości korekty bierze się pod
uwagę
ewentualne
okoliczności
łagodzące
odnoszące się do specyfiki i skomplikowania
zamówienia,
zwłaszcza
zaś
obciążenie
administracyjne lub problemy z udostępnianiem
dokumentacji przetargowej.

10%, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci
lub podmioty zainteresowane muszą sporządzić
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 60%
terminu na doręczenie ofert (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).

5%, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci
lub podmioty zainteresowane muszą sporządzić
dokumentację przetargową, jest krótszy niż 80%
terminu na doręczenie ofert (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).
10%

5.

6.

7.

Nieopublikowanie
przedłużonych
terminów
składania ofert lub
przedłużonych
terminów
doręczania
wniosków o udział
w przetargu

Terminy składania ofert (lub doręczania wniosków
o udział w przetargu) zostały przedłużone bez
Art. 2 i art. 38 ust. 7
opublikowania nowych terminów zgodnie z
dyrektywy 2004/18/WE,
odpowiednimi przepisami prawa (tj. opublikowanie Korekta może zostać obniżona do 5% zgodnie z
art. 10 i art. 45 ust. 9
w Dzienniku Urzędowym UE, jeżeli do danego wagą danego uchybienia.
dyrektywy 2004/17/WE
zamówienia publicznego mają zastosowanie
dyrektywy).

Przypadki, które
nie
uzasadniają
zastosowania
procedur
Art. 30 ust. 1 dyrektywy
negocjacyjnych z
2004/17/WE
uprzednim
opublikowaniem
powiadomienia o
zamówieniu
Szczególnie
w
przypadku
Dyrektywa 2009/81/WE
przydzielania
zamówień
w

25%
Zleceniodawca przydziela zamówienie publiczne w
ramach procedury negocjacyjnej po opublikowaniu
powiadomienia o zamówieniu, procedura taka nie Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
jest jednak uzasadniona przez odpowiednie zgodnie z wagą danego uchybienia.
przepisy

zleceniodawca przydziela zamówienie publiczne w 100%
dziedzinie
obrony
i
bezpieczeństwa
za
pośrednictwem
dialogu
konkursowego
lub Korekta może zostać obniżona do 25%, 10% lub
procedury negocjacyjnej bez opublikowania 5% zgodnie z wagą danego uchybienia.
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dziedzinie obrony i
bezpieczeństwa,
do których ma
zastosowanie
dyrektywa
2009/81/WE,
niewystarczające
uzasadnione
nieopublikowanie
powiadomienia o
zamówieniu

8.

Brak
podania
kryteriów wyboru
w powiadomieniu
o zamówieniu i/lub
kryterium
przydzielenia
zamówienia (i ich
wagi)
w
powiadomieniu o
zamówieniu lub w
dokumentacji
przetargowej

powiadomienia o zamówieniu, okoliczności nie
uzasadniają jednak zastosowania takiej procedury.

Artykuły 36, 44, od 45
do
53
dyrektywy
2004/18/WE oraz jej
załączniki
VII
A
(powiadomienie
o
zamówieniu
25%
publicznym: punkty 17 i
23)
oraz
VII
B
(powiadomienie
o
koncesji
na
prace W powiadomieniu o zamówieniu nie wyznaczono
budowlane: punkt 5).
kryteriów wyboru i/lub ani powiadomienie, ani
warunki przetargu nie opisują w sposób
wystarczająco
szczegółowy
kryteriów
przydzielenia zamówienia i ich wagi.
Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%,
jeżeli kryteria wyboru lub kryteria przydzielenia
Artykuły 42, 54 i 55 oraz
zamówienia
podano
w
powiadomieniu
o
załącznik XIII dyrektywy
zamówieniu (lub w warunkach przetargu, jeżeli są
2004/17/WE
to kryteria przydzielenia zamówienia), nie są one
jednak wystarczająco szczegółowe.
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9.

10.

Kryteria
wyboru
i/lub
kryteria
przydzielenia
zamówienia
wyznaczone
w
powiadomieniu o
zamówieniu lub w
dokumentacji
przetargowej mają
charakter
niezgodny
z
prawem
i/lub
dyskryminujący

Kryteria
wyboru
nie
mają
zastosowania do
przedmiotu
zamówienia i nie
są wobec niego
adekwatne

Dyskryminująca
specyfikacja
techniczna
11.

12.

Niewystarczająca
definicja
przedmiotu
zamówienia

Artykuły od 45 do 50
oraz
53
dyrektywy Przypadki, w których podmioty gospodarcze 25%
zostały zniechęcone od udziału w przetargu i
2004/18/WE
złożenia oferty, na skutek niezgodnych z prawem
kryteriów wyboru i/lub kryteriów przydzielenia
zamówienia, wyznaczonych w powiadomieniu o
zamówieniu lub w dokumentacji przetargowej. Na
przykład: obowiązek posiadania oddziału lub
Artykuły
54
i
55 przedstawiciela
w
kraju/regionie
lub
też Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
dyrektywy 2004/17/WE doświadczenia zdobytego w danym kraju lub zgodnie z wagą danego uchybienia.
regionie w momencie udziału w przetargu.

Jeżeli możliwe jest udowodnienie, że minimalne
Art. 44 ust. 2 dyrektywy poziomy kwalifikowalności dla konkretnego
2004/18/WE
zamówienia nie mają zastosowania do jego
przedmiotu i nie są wobec niego adekwatne, nie
zapewniono zatem równego dostępu dla
wszystkich kandydatów lub w konsekwencji
powstają nieuzasadnione przeszkody w otwarciu
zamówienia
publicznego
dla
wszystkich
Art. 54 ust. 2 dyrektywy podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami
2004/17/WE
wolnej konkurencji.
Wyznaczenie norm technicznych, które są zbyt
Art. 23 ust. 2 dyrektywy specyficzne, nie zapewniono zatem równego
2004/18/WE
dostępu dla wszystkich kandydatów lub w
konsekwencji
powstają
nieuzasadnione
przeszkody w otwarciu zamówienia publicznego
Art. 34 ust. 2 dyrektywy dla wszystkich podmiotów gospodarczych zgodnie
2004/17/WE
z zasadami wolnej konkurencji.
Artykuł 2 dyrektywy Opis w powiadomieniu o zamówieniu lub w
2004/18/WE
warunkach
przetargu
nie
jest
na
tyle

25%

Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
zgodnie z wagą danego uchybienia.
25%

Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
zgodnie z wagą danego uchybienia.
10%

aby
potencjalni Korekta może zostać obniżona do 5% zgodnie z
Artykuł 10 dyrektywy wyczerpujący,
kandydaci/zainteresowani
byli
w
stanie
określić wagą danego uchybienia.
2004/17/WE
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Sprawa
C-340/02 jego przedmiot.
(Komisja / Francja oraz
C-299/08 (Komisja /
Francja)

Jeżeli
przeprowadzone
prace
nie
zostały
opublikowane, do odpowiedniej kwoty ma
zastosowanie korekta w wysokości 100%

Ocena ofert
Num Rodzaj
er
uchybienia

13.

14.

Zmiana kryteriów
wyboru
po
otwarciu
ofert,
która prowadzi do
nieprawidłowej
akceptacji
kandydatów.
Zmiana kryteriów
wyboru
po
otwarciu
ofert,
która prowadzi do
nieprawidłowego
odrzucenia
kandydatów.

Podstawa prawna
dokument
referencyjny

/
Stawka korekty

Art. 2 i art. 44 ust. 1
25%
dyrektywy 2004/17/WE Kryteria wyboru zostały zmienione już w fazie
wyboru,
co
skutkowało
zaakceptowaniem
kandydatów, którzy nie zostaliby zaakceptowani
Art. 10 i art. 54 ust. 2 zgodnie opublikowanymi wcześniej z kryteriami Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
dyrektywy 2004/17/WE wyboru.
zgodnie z wagą danego uchybienia.
Art. 2 i art. 44 ust. 1
25%
dyrektywy 2004/17/WE Kryteria wyboru zostały zmienione już w fazie
wyboru, co skutkowało odrzuceniem kandydatów,
zostaliby
zaakceptowani
zgodnie Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
Art. 10 i art. 54 ust. 2 którzy
opublikowanymi
wcześniej
z
kryteriami
wyboru.
dyrektywy 2004/17/WE
zgodnie z wagą danego uchybienia.
Artykuł 53 dyrektywy
2004/18/WE

15.

Opis uchybienia

25%
W trakcie oceny kandydatów/zainteresowanych
Ocena
kandydatów/zainte
kryteria wyboru zastosowano w roli kryteriów
resowanych
przydzielania zamówienia lub też nie postępowano
zgodnie z kryteriami przydzielenia zamówienia (lub
według kryteriów
niezgodnych
z
odpowiednimi kryteriami szczegółowymi lub
prawem
podanymi
w
powiadomieniu
o Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
Artykuł 55 dyrektywy wagami)
zamówieniu lub w warunkach przetargu, czego zgodnie z wagą danego uchybienia.
obowiązującym w 2004/17/WE
przypadku wyboru
konsekwencją było zastosowanie niezgodnych z
lub przydzielenia
prawem kryteriów wyboru lub przydzielenia
zamówienia.
zamówienia
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Artykuły
2
i
43 Ścieżka audytu dotycząca zwłaszcza oceny
dyrektywy 2004/18/WE punktowej przyznanej każdej ofercie jest niejasna /
nieuzasadniona / niewystarczająco transparentna
i/lub
nie istnieje raport z oceny albo nie zawiera on
Artykuł 10 dyrektywy
wszystkich
elementów
wymaganych
przez
2004/17/WE
odpowiednie przepisy prawa.
Artykuł 2 dyrektywy
Zlecający
umożliwi
kandydatowi/stronie
Zmiana oferty w 2004/18/WE
zainteresowanej zmianę oferty już w trakcie oceny
trakcie oceny
Artykuł 10 dyrektywy
ofert.
2004/17/WE
Brak
transparentności
lub zastosowania
zasady równego
traktowania
w
trakcie oceny

Artykuł 2 dyrektywy Zlecający w ramach otwartego lub ograniczonego
Postępowanie
w 2004/18/WE
przetargu w fazie oceny prowadzi negocjacje z
trakcie procedury
uczestnikami postępowania ofertowego, czego
przydzielenia
Artykuł 10 dyrektywy konsekwencją jest istotna zmiana pierwotnych
zamówienia
warunków przetargu podanych w powiadomieniu o
2004/17/WE
zamówieniu lub w warunkach przetargu.
Artykuł 30 dyrektywy
Procedura
negocjacyjna wraz 2004/18/WE
z
uprzednim
opublikowaniem
powiadomienia o
W ramach procedury negocjacyjnej, z uprzednim
zamówieniu
z
opublikowaniem powiadomienia o zamówieniu,
zasadniczymi
pierwotne warunki zamówienia ulegają zasadniczej
zmianami
zmianie, co uzasadniałoby upublicznienie nowego
warunków
postępowania ofertowego.
podanych
w
powiadomieniu o
zamówieniu lub w
warunkach
przetargu
Artykuł 55 dyrektywy Oferty wydają się wyjątkowo niskie w stosunku do
Odrzucenie
2004/18/WE
oferowanych produktów, prac budowlanych lub
wyjątkowo niskich
usług, zlecający eliminuje te oferty, nie wysyłając
Artykuł 57 dyrektywy
ofert
uprzednio
wezwania
do
uszczegółowienia
2004/17/WE
elementów oferty, które uzna on za istotne.
Artykuł 2 dyrektywy Jeżeli według uprawnionego organu sądownictwa
Konflikt interesów 2004/18/WE
lub administracji miał miejsce konflikt interesów ze
Artykuł 10 dyrektywy strony beneficjenta dofinansowania z Unii

25%
Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
zgodnie z wagą danego uchybienia.
25%
Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
zgodnie z wagą danego uchybienia.
25%
Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
zgodnie z wagą danego uchybienia.
25%

Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5%
zgodnie z wagą danego uchybienia.

25%

100%
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2004/17/WE

Europejskiej lub ze strony zlecającego.

Realizacja zamówienia

Artykuł 2 dyrektywy
2004/18/WE

22.

istotna
zmiana
elementów
zamówienia
w
powiadomieniu o
zamówieniu lub w
warunkach
przetargu

23.

Ograniczenie
zakresu
zamówienia

24.

Przydzielanie
zamówień na
prace / usługi /
dostawy
dodatkowe (jeżeli
zamówienia takie
stanowią znaczną
zmianę
pierwotnych
warunków
zamówienia)

Artykuł 10 dyrektywy
2004/17/WE
Orzecznictwo: Sprawa
C-496/99
P,
CAS
Succhi di frutta SpA,
ECR ECR 2004, str. I3801, punkty 117 i 118,
Sprawa
C-340/02,
Komisja / Francja ECR
2004,
str.
I-9845,
Sprawa C-91/08 Wall
AG ECR 2010, str. I2815
Artykuł 2 dyrektywy
2004/18/WE
Artykuł 10 dyrektywy
2004/17/WE

Najważniejsze
elementy
opisu
zamówienia
obejmują między innymi cenę, charakter prac,
termin
zakończenia,
warunki
płatności
i 25% wartości zamówienia plus wysokość kwoty
zastosowane materiały. W celu określenia dodatkowej zamówienia, wynikająca z istotnych
najważniejszych elementów opisu zamówienia, zmian elementów zamówienia.
zawsze niezbędne jest przeprowadzenie analizy w
oparciu o ocenę poszczególnych przypadków

Zamówienie zostało przydzielone zgodnie z Wartość ograniczenia zakresu plus 25% całkowitej
dyrektywami, następnie jednak miało miejsce wartości ostatecznego zakresu (tylko jeśli podane
ograniczenie jego zakresu.
ograniczenie zakresu jest znaczne).

Główne zamówienie zostało przydzielone zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa, przydzielono
jednak również jedno lub kilka zamówień na prace
/ usługi / dostawy dodatkowe (sformalizowane
Art. 31 ust. 1 podpunkt
pisemnie lub nie), niezgodnie z cytowanymi
c) i ust. 4 a) dyrektywy
dyrektywami, tzn. z zasadami dotyczącymi
2004/18/WE
procedury negocjacyjnej bez upublicznienia z
powodu pilnego charakteru związanego z
wydarzeniami losowymi, lub też przydzielenia
dostaw, prac lub usług dodatkowych

100% wartości zamówień dodatkowych

Jeżeli całkowita wartość prac / usług / dostaw
dodatkowych (sformalizowana pisemnie lub nie),
przydzielonych niezgodnie z dyrektywami nie
przekracza progowej wartości określonej w tych
dyrektywach
i
50%
wartości
pierwotnego
zamówienia, korekta może zostać obniżona do
25%
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niezgodne z
zasadami uczciwej
konkurencji, nie
spełniwszy
jednego z
następujących
warunków: pilny
charakter
zamówienia,
związany z
wydarzeniami
losowymi,
wydarzenia losowe
dot. prac
dodatkowych i
usług zamówienia.

25.

Prace lub usługi
dodatkowe
przekraczają limit
wyznaczony w
odpowiednich
zasadach i
przepisach

Art. 31 ust. 4 podpunkt Główne zamówienie zostało przydzielone zgodnie
a) ostatnia podsekcja z dyrektywami, przydzielono jednak również jedno
dyrektywy 2004/18/WE lub
kilka
zamówień
dodatkowych,
które
przekraczają wartość zamówienia pierwotnego o
ponad 50%.

100% kwoty przekraczającej 50% ceny
pierwotnego zamówienia

