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AKTUALNOŚCI 

Szybciej i bezpieczniej na torach. Kolej wymieni zniszczone rozjazdy 

Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Cen-
trum Unijnych Projektów Transportowych oraz Arnold Bresch, Czło-
nek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali w czwartek 
27 września 2018 r. w Szczecinie umowę o unijnym dofinansowaniu 
projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych 
rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyj-
nym – etap II”.  

Czytaj więcej... 

Aktualizacja dokumentacji konkursowej dla działania 5.2 Rozwój 
transportu kolejowego poza TEN-T 

Informujemy, że w dniu 27 września br. Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych zaktualizowało dokumentację konkursową dla 
działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.  

Czytaj więcej... 

ITS-2-FUTURE! Systemy ITS we współczesnym transporcie. Konfe-
rencja CUPT  

O obecnych trendach i kierunkach rozwoju ITS dyskutowano pod-
czas konferencji pn.: „ITS-2-FUTRURE: możliwości i wyzwania Inte-
ligentnych Systemów Transportowych”, którą 27 września Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych zorganizo-
wało w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem 
objęło Ministerstwo Infrastruktury. 

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 
Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1271-szybciej-i-bezpieczniej-na-torach-kolej-wymieni-zniszczone-rozjazdy
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1272-aktualizacja-dokumentacji-konkursowej-dla-dzialania-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1273-systemy-its-we-wspolczesnym-transporcie-konferencja-cupt
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1248-503-miliony-zlotych-na-rewitalizacje-linii-182-w-wojewodztwie-slaskim
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1248-503-miliony-zlotych-na-rewitalizacje-linii-182-w-wojewodztwie-slaskim
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1248-503-miliony-zlotych-na-rewitalizacje-linii-182-w-wojewodztwie-slaskim


 3 

 

Na polskich drogach będzie bezpieczniej. Są na to pieniądze unijne 

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspekto-
ra Transportu Drogowego podpisali 26 września 2018 r. umowę 
o dofinansowaniu z Unii Europejskiej projektu pn.: „Wzmocnienie 
potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”  

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... 

194 miliony złotych dla PKP PLK S.A. na projekt zwiększający bez-
pieczeństwo kolejowe i drogowe 

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP PLK 
S.A. podpisali w poniedziałek 24 września 2018 r. umowę na unij-
ne dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdo-
wa”. Łączna kwota wsparcia dla zarządcy infrastruktury –  PKP 
PLK S.A. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 wyniesie blisko 194 miliony złotych. Cał-
kowity koszt projektu to prawie 311 milionów.  

Czytaj więcej... 

503 miliony złotych na rewitalizację linii 182 w województwie ślą-
skim 

W środę 19 września 2018 r. umowę na unijne dofinansowanie 
projektu  „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii ko-
lejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” podpisali Krzysztof 
Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz 
Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.  

  Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1270-na-polskich-drogach-bedzie-bezpieczniej-sa-na-to-pieniadze-unijne
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1269-swietuj-dzien-transportu-z-cupt
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1266-194-miliony-zlotych-dla-pkp-plk-s-a-na-projekt-zwiekszajacy-bezpieczenstwo-kolejowe-i-drogowe
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1248-503-miliony-zlotych-na-rewitalizacje-linii-182-w-wojewodztwie-slaskim
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Czytaj więcej... 

Umowa na realizację tunelu w Świnoujściu podpisana 

17 września 2018 r., w obecności Premiera Mateusza Morawiec-
kiego i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezydent 
Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz i przedstawiciele wykonawców 
podpisali umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego 
wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu.  

Czytaj więcej... 

Kolejne odcinki dróg oddane do ruchu: S3 Nowa Sól – Kaźmierzów 
przekazana kierowcom 

15 września 2018 r. do użytku zostały oddane kolejne 33 km drogi 
ekspresowej S3: odcinek od Nowej Soli w województwie lubuskim 
do Kaźmierzowa w województwie dolnośląskim.  

Czytaj więcej... 

Nabór na ekspertów w dziedzinie pomoc publiczna do konkursu 
w zakresie elektryfikacji komunikacji miejskiej POIiŚ 2014–2020 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pełniące funkcję 
Instytucji Pośredniczącej III, IV, V i VI osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, zaprasza 
do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na eksper-
tów w dziedzinie pomoc publiczna do konkursu w zakresie elektry-
fikacji komunikacji miejskiej POIiŚ 2014–2020: Priorytet VI Rozwój 
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach w zakresie 
procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1248-503-miliony-zlotych-na-rewitalizacje-linii-182-w-wojewodztwie-slaskim
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1243-umowa-na-realizacje-tunelu-w-swinoujsciu-podpisana
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1242-kolejne-odcinki-drog-oddane-do-ruchu-s3-nowa-sol-kazmierzow-przekazana-kierowcom
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1245-nabor-na-ekspertow-dziedzinie-pomoc-publiczna-do-konkursu-w-zakresie-elektryfikacji-komunikacji-miejskiej-poiis-2014-2020
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Czytaj więcej... 

CUPT szkoli Beneficjentów POIiŚ (2014–2020) – 1–2.10.2018 r. 

W dn. 1–2 października 2018 r. odbędzie się szkolenie CUPT dla 
Beneficjentów POIiŚ (2014–2020) i Instrumentu Finansowego 
„Łącząc Europę” – CEF. Przewidziano także część dedykowaną 
przedstawicielom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz 
Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.  

Pozytywna decyzja KE o dofinansowaniu kolejnych dwóch inwe-
stycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–
2020 

5 września 2018 r. Komisja Europejska wydała decyzje 
o dofinansowaniu dwóch projektów Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad: 

 „Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. 
w. Zakręt – w. Lubelska” nr POIS.03.01.00–00–0038/17 

 „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy – Byd-
goszcz” nr POIS.04.01.00–00–0011/17 

Czytaj więcej... 

Dzień Transportu w ramach FEK z udziałem CUPT 

5 września 2018 r. w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 
w strefie #PMPGPolskieMedia odbył się cykl debat poświęconych 
tematyce transportowej. Jedna z nich pt. „Polskie porty na fali” od-
była się z udziałem Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora CUPT.  

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1246-cupt-szkoli-beneficjentow-poiis-2014-2020-1-2-10-2018-r
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1240-pozytywna-decyzja-ke-o-dofinansowaniu-kolejnych-dwoch-inwestycji-z-programu-infrastruktura-i-srodowisko-poiis
https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1239-dzien-transportu-w-ramach-fek-z-udzialem-cupt
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TEMAT MIESIĄCA: 

Czytaj więcej... 

ITS-2-FUTURE – Infrastruktura, Technologia, System 

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) zajmują coraz ważniejszą pozycję w rozważaniach 
o przyszłości transportu. Pojazdy częściowo lub całkowicie autonomiczne, zarządzanie ruchem na 
podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym, bezpośrednia komunikacja pojazdu z infra-
strukturą i pojazdów między sobą to idee, które nie tak dawno znane były tylko w wąskich kręgach 
naukowych lub spotykane w książkach z gatunku science-fiction. Myśląc o nadchodzącym postępie 
należy patrzeć w przyszłość nie zapominając o perspektywie przeciętnego kierowcy czy też pasa-
żera komunikacji zbiorowej. 

Koło inwestycyjne 

Od niedawna planowanie inwestycji na pod-
stawie danych pochodzących z zarządzania 
ruchem staje się coraz bardziej powszechne. 
Niemniej zdarza się, że takie podejście budzi 
zdziwienie wśród zarządców infrastruktury. 
Zrobiliśmy prognozę ruchu, wybraliśmy prze-
bieg, uzyskaliśmy wszystkie dokumenty i decy-
zje, budujemy – mawiają -  a potem to już niech 
”koledzy z pionu utrzymania infrastruktury” się 
tym zajmą.  

 

Wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką, bo 
infrastruktura powstaje. Czegoś istotnego 

jednak w tym podejściu brakuje. 

 

Dynamiczny rozwój technologii stwarza wielką 
szansę, aby mocniej powiązać informacje 
o ruchu z planowaniem nowych inwestycji. 
W poprzednim numerze Biuletynu CUPT* pi-
saliśmy o prognozowaniu ruchu. Jednym z jego 
kluczowych elementów są dane o rzeczywi-
stych potokach transportowych. Dziś niejedno-
krotnie dane te dostępne są na wyciągnięcie 
ręki – gromadzi się je i przetwarza na bieżąco 
z    wykorzystaniem      inteligentnych      syste- 

mów transportowych. Systemy te stopniowo 
pojawiają się w nowych miejscach, wpływają 
na różne gałęzie transportu potwierdzając jed-
nocześnie, że transport sam w sobie jest ukła-
dem,  w  którym  wzajemne  zależności  pomię- 
dzy poszczególnymi elementami są niejedno-
krotnie bardzo silne. Co więcej, przemieszcze-
nia osób i towarów są niezależne od admini-
stracyjnych struktur zarządzania siecią trans-
portową i nie chcą zmieniać swoich przebie-
gów tylko dlatego, że zmienia się zarządca 
drogi.  

ITS inaczej 

Idąc tropem zarysowanym powyżej dokonajmy 
eksperymentu myślowego. Pod skrótem ITS 
nie muszą bowiem kryć się tylko inteligentne 
systemy transportowe.   

I jak Infrastruktura 

W zasadzie nie trzeba udowadniać tezy, że nie 
jesteśmy w stanie zapewnić infrastruktury, któ-
ra będzie zdolna przenieść na odpowiednim 
poziomie przepustowości każdy potok ruchu. 
Dotyczy to w szczególności infrastruktury dro-
gowej w miastach. Bariera w rozwoju jest tutaj 
doskonale widoczna i wymusza coraz szersze 
stosowanie   systemów    zarządzania   ruchem   

 

 

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1190-unijne-inwestycje-w-kolej-zmieniaja-polske-wschodnia
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i przestrzenią miejską. Jednocześnie mamy do 
czynienia ze zjawiskiem deglomeracji i rosnącego 
znaczenia terenów podmiejskich jako obszarów 
mieszkalnych. Stwarza to kolejne wyzwania dla 
sieci transportowych (zarówno dróg jak i kolei, a 
zwłaszcza transportu zbiorowego). Myśląc o pol-
skich warunkach, natykamy się jednocześnie na 
różnych zarządców dróg, przewoźników, czasem 
również organizatorów komunikacji publicznej, 
jak i kłopoty ze stworzeniem spójnych systemów 
informacyjnych. 

T jak Technologia 

Nie da się uciec od faktu rozwoju technologii i jej 
wpływu na naszą codzienność. Dotyczy to rów-
nież transportu na wszystkich jego poziomach. 
Użytkownicy uzyskują dostęp do informacji w 
czasie rzeczywistym i są - dzięki temu - w stanie 
optymalizować drogę przejazdu i czas podróży. 
To w skali miast, regionów i całego kraju tworzy 
konkretne efekty ekonomiczne.  

 

Zarządcy infrastruktury uzyskują narzędzia do 
bieżącego reagowania na zmieniające się wa-
runki ruchowe, ale także dostęp do szerokiego 
zakresu informacji, które dotychczas groma-
dzone były wyrywkowo w ramach pomiarów 

ruchu.  

 

Udostępnianie danych daje możliwość rozwoju 
usług dostarczanych przez zewnętrznych do-
stawców. Na horyzoncie coraz wyraźniej widać 
perspektywę stopniowej autonomizacji transpor-
tu – jednym z rezultatów może stać się poprawa 
możliwości przemieszczania się osób z niepełno-
sprawnościami i ograniczoną możliwością poru-
szania się. 

S jak System 

Transport jest systemem, ale nie istnieje sam dla 
siebie i nie jest samowystarczalny. Pełni rolę 
„służebną” wobec różnych procesów społecz-
nych i gospodarczych.  

 

Niejednokrotnie sprawność tego systemu rzu-
tuje na możliwości rozwoju gospodarczego, 

niejednokrotnie też ten rozwój hamując.  

 

Bez podejścia systemowego pojawia się przywo-
ływane, choćby na łamach wcześniejszego wy-
dania Biuletynu CUPT**, ryzyko budowania wy-
spowych systemów zarządzania ruchem, braku 
koordynacji i wymiany danych pomiędzy zarząd-
cami infrastruktury. Wydaje się niestety, że to 
ryzyko nie zmniejsza się z czasem.  

 

Niepokój budzi bardzo małe zainteresowanie 
współpracą w ramach Krajowego Punktu Do-
stępowego zarządzanego przez Generalną Dy-

rekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

Bariera w postaci nieodpowiedniego podejścia 
różnych zarządców infrastruktury (w przypadku 
dróg) lub też różnych podmiotów odpowiedzial-
nych za poszczególne elementy infrastruktury 
(kolej) jest niestety wciąż odczuwalna. Nie ozna-
cza to oczywiście, że powinien powstać jeden 
„Super Podmiot Zarządzający Całą Infrastruktu-
rą”, ale z pewnością niezbędne jest rozwijanie 
i promowanie mechanizmów współpracy. 
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Przywołane opinie powinny również skłaniać do 
zastanowienia, czy wszystkie elementy procesu 
projektowego zostały właściwie przeprowadzo-
ne. Co bardzo ważne, patrząc w przyszłość nie 
można zapominać o teraźniejszości. Nawet naj-
lepsze wizje systemów będą się spotykać z kry-
tyką i niechęcią użytkowników, jeśli nie zostaną 
rozwiązane proste problemy, które na co dzień 
utrudniają korzystanie z transportu. 

 

* Biuletyn CUPT, sierpień 2018 r.  

** Biuletyn CUPT, wrzesień 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast podsumowania 

We wrześniu obchodziliśmy Europejski Ty-
dzień Zrównoważonego Transportu. To świet-
na okazja do dyskusji, prezentacji nowych roz-
wiązań, ale też do promocji inteligentnego 
transportu. Jest to doskonały moment, aby 
przełamać wciąż często spotykany negatywny 
odbiór ITS.  

 

Niejednokrotnie można przeczytać i usłyszeć, 
że uruchomienie systemu spowodowałoby 
zwiększenie korków i wydłużenie czasów 

przejazdu transportu zbiorowego.  

 

Znacznie rzadziej zaś o pozytywnych zmia-
nach, dostępności informacji o rozkładach jaz-
dy lub utrudnieniach w ruchu, czy też wdroże-
niu priorytetu dla komunikacji publicznej. 

Autor: 
Paweł Engel, Dyrektor Departamentu 

Analiz Transportowych, CUPT 

 

https://www.cupt.gov.pl/images/biuletyn_sierpień_copy.pdf
https://www.cupt.gov.pl/images/biuletyny/Biuletyn_CUPT_wrzesien_2017.pdf
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    BIULETYN INFOMACYJNY 

TEMAT MIESIĄCA: 

Nowelizacja prawa zamówień publicznych: przesłanki 
i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia  

(wybrane zagadnienia) 

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień pu-
blicznych (Pzp), obowiązująca od 28 lipca 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 roku poz. 1020) wprowadziła sze-
reg zmian w zakresie możliwości wykluczenia 
wykonawców. Przesłanki wykluczenia zostały 
podzielone na dwie grupy: przesłanki obligatoryj-
ne, opisane w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz 
przesłanki fakultatywne, opisane w art. 24 ust 5 
ustawy Pzp.   

 

Przesłanki obligatoryjne – jak sama nazwa 
wskazuje - muszą być weryfikowane w każdym 

postępowaniu.  

 

Nowością są natomiast przesłanki fakultatywne, 
które zamawiający może wybrać (wszystkie albo 
niektóre) i dołączyć do katalogu przesłanek obli-
gatoryjnych. Warto mieć na uwadze, że prze-
słanki fakultatywne wybrane przez zamawiające-
go i wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu stają 
się de facto przesłankami obligatoryjnymi w da-
nym postępowaniu – zadeklarowanie podstaw 
wykluczenia staje się wiążące dla zamawiającego 
i dla zachowania jawności oraz przejrzystości 
postępowania musi zostać zbadane.  

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
składane są oświadczenia lub dokumenty, opisa-
ne w  Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  

 

 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumen-
tów, jakich może żądać zamawiający od wyko-
nawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dalej jako 
„rozporządzenie ws. dokumentów”. 

Niestety w/w rozporządzenie nie we wszystkich 
przypadkach precyzuje, jakiej przesłanki dotyczy 
dokument/ oświadczenie i stąd pojawił się szereg 
wątpliwości, jakich dokumentów/ oświadczeń 
można żądać na potwierdzenie poszczególnych 
przesłanek. 

Konieczność składania oświadczeń 

Konieczność składania oświadczeń była jedną 
z pierwszych wątpliwości, które pojawiły się po 
nowelizacji (opisanych w rozporządzeniu ws. do-
kumentów) zwłaszcza w przypadku, gdy wyko-
nawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą Jedno-
lity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), 
który także jest oświadczeniem. 

Na szkoleniach z ustawy Pzp dało się zauważyć 
podzielone zdania wykładowców. Zdaniem części 
z nich nie ma sensu żądać osobnego oświadcze-
nia, skoro wykonawca złożył już JEDZ. W opinii 
innych ponowne złożenie oświadczenia jest ko-
nieczne, bo mogły zajść nowe okoliczności i sytu-
acja wykonawcy mogła ulec zmianie od czasu 
złożenia JEDZ.  
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Co więcej, na podstawie art. 145a ustawy Pzp 
także umowę można rozwiązać, jeśli wykonaw-
ca w chwili zawarcia umowy podlegał wyklu-
czeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust.1 ustawy Pzp.   

 

Obecnie, po dłuższym obowiązywaniu znoweli-
zowanych przepisów,  przeważa druga interpre-
tacja, do której przychyla się też CUPT: 
„bezpieczniej” dla zamawiającego jest zażądać 
ponownie oświadczeń opisanych w rozporządze-
niu ws. dokumentów – żaden z podmiotów kon-
trolujących nie zarzuci wówczas zamawiającemu, 
że nie dochował należytej staranności i działał 
niezgodnie z Pzp.    

Określenie ważności składanych dokumen-
tów 

Zgodnie z obowiązującym przepisami rozróżnia 
się „ważność” dokumentu – określoną w Rozpo-
rządzeniu ws. dokumentów oraz „aktualność”, 
którą należy odnieść do terminu złożenia. 

Pomijając w/w kwestie, które zostały już wielo-
krotnie przeanalizowane m.in. przez Urząd Za-
mówień Publicznych (UZP) należy zauważyć, że 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewi-
dencji i informacji o działalności gospodarczej 
(zwykle jest to KRS) nie ma w rozporządzeniu 
określonej ważności.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niektórzy zamawiający, w odpowiedzi na zapy-
tania w trakcie kontroli wskazują, że skoro doku-
ment nie ma określonej ważności w rozporządze-
niu, to można przyjąć, że ważność jest dowolna, 
czyli de facto należy przyjąć każdy dokument. 

Takie podejście jest niewłaściwe. W poprzednim 
stanie prawnym taki dokument nie mógł być wy-
dany wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert i wydawałoby się, że taką inter-
pretację należy zachować. Potwierdza to zapis 
dotyczący dokumentów składanych przez wyko-
nawców mających siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania poza terytorium RP, zgodnie z którym waż- 
ność wynosi 6 miesięcy. Zgodnie z zasadą rów-
nego traktowania analogiczne należy traktować 
wykonawców krajowych. 

Przyporządkowanie dokumentów wymie-
nionych w „rozporządzeniu ws. dokumen-
tów” do odpowiednich przesłanek wyklu-
czenia 

Kolejną kwestią problematyczną stało się przypo-
rządkowanie dokumentów: zaświadczenia Urzę-
du Skarbowego (US) oraz właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS do odpo-
wiednich przesłanek wykluczenia. W chwili 
obecnej kwestia ta jest już rozwiązana i jasna, ale 
wiele postępowań zostało przeprowadzonych 
zanim wprowadzona i utrwalona została obecna 
wykładnia.  

Dopiero w uchwale KIO z dnia 20.04.2017 r. 
(KIO/KU 11/17) skład orzekający jasno wskazał, 
że w/w dokumenty dotyczą przesłanki fakulta-
tywnej, określonej w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy 
Pzp.  

Problem w tym, że dopóki nie została wyjaśniona 
kwestia, której przesłanki dotyczą w/w dokumen-
ty, można było domniemywać, że zaświadczenia 
US oraz właściwej terenowej jednostki organiza-
cyjnej ZUS lub KRUS dotyczą zarówno przesłanki 
fakultatywnej  określonej w art. 24 ust.5 pkt 8, 
jak i przesłanki obligatoryjnej określonej w art. 24 
ust. 1 pkt 15.  
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    BIULETYN INFOMACYJNY 

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi można 
stwierdzić, że od czasu uchwały KIO z dnia 
20.04.2017r. (KIO/KU 11/17) oraz pojawienia się 
pierwszych wyników kontroli Prezesa UZP 
stwierdzających to naruszenie zamawiający sko-
rygowali swoje podejście i prawidłowo przypo-
rządkowują dokumenty/oświadczenia do odpo-
wiednich przesłanek wykluczenia. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że bezpośrednio po wejściu 
w życie znowelizowanej ustawy Pzp działali oni 
w zupełnie nowym otoczeniu prawnym i niejed-
nokrotnie sami ponosili ciężar interpretacji no-
wych przepisów.  

CUPT stoi na stanowisku, że nakładanie korekty 
finansowej w przedstawionej sytuacji nie jest 
zasadne i należy uznać uchybienie za formalne 
bez wpływu na wynik postepowania.  

Jednocześnie, do momentu wydania niniejszego 
numeru Biuletynu,  CUPT nie otrzymał z Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju ostatecznego stanowi-
ska rozwiązania tej kwestii. 

Podsumowując należy stwierdzić, że nowelizacja 
ustawy Pzp dała zamawiającym możliwość wy-
boru niektórych przesłanek wykluczenia, a wpro-
wadzenie JEDZ miało w swoim założeniu upro-
ścić ujednolicić działania zamawiających i wyma-
gania względem wykonawców, także w zakresie 
badania podstaw wykluczenia z postępowania. 
W praktyce ustawa Pzp i rozporządzenie ws. 
dokumentów dostarczyły jednak wielu wątpliwo-
ści interpretacyjnych, których skutki zostały zau-
ważone dopiero po kilku miesiącach funkcjono-
wania nowych przepisów. Miejmy nadzieję, że 
skutki te nie dotkną zamawiających i nie będzie 
konieczne nakładanie korekt finansowych w pro-
jektach unijnych. 

* Zob.: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/
pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-
zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-
warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-
wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-nowelizacji-
ustawy-pzp.  

 
 

Autorki: 
Justyna Szymczyk, Ekspert, Departament Kontroli, CUPT 

Dorota Zielińska, Ekspert, Departament Kontroli, CUPT  

Stąd też wielu zamawiających żądało tych doku-
mentów pomimo, że nie wskazali przesłanki fa-
kultatywnej w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
SIWZ. Taki stan faktyczny został stwierdzony 
w wielu postępowaniach wszczętych krótko po 
wejściu w życie znowelizowanej ustawy Pzp. Są 
to przypadki stwierdzone zarówno w kontrolach 
uprzednich Prezesa UZP jak i kontrolach instytu-
cji pośredniczących. Prezes UZP jasno wskazuje, 
że doszło do naruszenia art. 25 ust. 1 oraz art. 26 
ust. 1 ustawy Pzp, poprzez żądanie dokumen-
tów, które nie były niezbędne do przeprowadze-
nia postępowania, przy jednoczesnym stwierdze-
niu, że powyższe nie miało wpływu na wynik 
postępowania.  

 

Do Instytucji Pośredniczących należy natomiast 
ocena czy doszło do naruszenia skutkującego 
koniecznością nałożenia korekty finansowej.  

 

Zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Mini-
stra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. 
(poz. 615) określającym stawki procentowe sto-
sowane przy obniżaniu wartości korekt finanso-
wych, naruszenie art. 25 ust1. Ustawy Pzp pole-
gające na żądaniu dokumentów, które nie są nie-
zbędne do przeprowadzenia postepowania 
o udzielenie zamówienia (poz. 19. Nieprawidło-
wości w zakresie oświadczeń i dokumentów wy-
maganych od wykonawców) skutkuje ustaleniem 
korekty finansowej w wysokości 5% kosztów 
kwalifikowanych zamówienia.  

CUPT wraz z innymi instytucjami pośredniczący-
mi został zobligowany przez Instytucję Zarządza-
jącą POIiŚ do ponownego zweryfikowania postę-
powań będących przedmiotem kontroli Prezesa 
UZP, gdzie wystąpiło takie naruszenie. W związ-
ku z powyższym beneficjenci zostali poproszeni 
o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i mo-
tywów wprowadzenia zapisów stanowiących 
naruszenie art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 usta-
wy Pzp.  

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-doku
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-doku
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-doku
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-doku
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-doku
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-doku
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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miej-
skiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie 
innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elek-
trochemiczne źródło zasilania.  

Typ projektów podlegających dofinansowaniu – taborowe obejmujące: 

1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania, 

2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz 
z niezbędną infrastrukturą. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wy-
nosi:  300 mln zł.  

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14.12.2018  r. do 31.01.2019 r. 

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia znajduje się 
w Regulaminie Konkursu.  

Nabór wniosków w trybie konkursowym dla Działania 6.1 – Rozwój publicznego  
transportu zbiorowego w miastach  Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Czytaj więcej... 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miej-
skie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w  ramach konkursu dla Działania 5.2  
wynosi: 500 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uza-
leżniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.  
 
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 31 lipca 2018 r. do 9 listopada 2018 
r.  

Nabór wniosków w trybie konkursowym dla  Działanie 5.2 – Rozwój transportu  
kolejowego poza TEN-T.  Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Czytaj więcej... 

https://www.cupt.gov.pl/images/pois/konkurs_6.1/Regulamin_konkursu.doc
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbi
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura/nabor-wnioskow/5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-2018


 13 

 

FAKTY CUPT 



 14 

 



 15 

 



 16 

 



 17 

 

www.cupt.gov.pl 

 

r e dakc ja  b iu le t y nu :  Ce nt r u m Un i j nyc h  Pr o je k t ó w  Tr an s po r t o w yc h  

p l ac  Eu r o pe j sk i  2 . ,  00 - 8 44  War s za wa  

w w w. c u pt . g o v . p l  

Szanowni Państwo,  
chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonalności  przekazywanych informacji. Prosimy o zgłaszanie 

sugestii, propozycji tematów, które – Państwa zdaniem – warto poruszyć na łamach biuletynu.  

Zachęcamy do kontaktu z nami: biuletyn@cupt.gov.pl 

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ I INFORMACJE  

 
12 grudnia 2018 r., Warszawa 
Seminarium: Standardy monitorowania wdrażania miejskiej i aglomeracyjnej polityki transportowej 
w kontekście wpływu projektów realizowanych z POIiŚ.  
Organizator: CUPT 

https://www.linkedin.com/company/cupt
https://www.cupt.gov.pl/
https://twitter.com/CUPT_gov_pl
http://www.cupt.gov.pl
mailto:mail%20to:%20biuletyn@cupt.gov.pl
mailto:biuletyn@cupt.gov.pl
https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA

