
 

     

  

 

Ministerstwo Rozwoju 
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
tel. 22 273 77 01, fax 22 273 89 09 
www.mr.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

     
 

 
MINISTERSTWO ROZWOJU 

 

DEPARTAMENT PROGRAMÓW 

INFRASTRUKTURALNYCH 

 

  Warszawa,        listopada 2016 r. 

 

 

 

 

 

DPI.XI.8641.4.2016.KKo.2 

 

Wg rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo,  

w nawiązaniu do pisma Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 16 września br. (znak: 

CUPT/DK/KKII/072/35/1/JS/16) w sprawie sposobu oceny treści i kompletności ogłoszeń o zamówieniach 

publicznych zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym UE (dalej jako DUUE) w kontekście obowiązku 

ustalania korekt finansowych za ewentualne naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, 

przedstawiam stanowisko uzgodnione w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa.    

Przede wszystkim, wymaga zauważenia że nowe podejście związane z ograniczeniem wielkości ogłoszeń 

publikowanych w DUUE, mogące powodować w praktyce sytuacje, w których nie ma technicznej możliwości 

umieszczenia w ogłoszeniu m.in. pełnej treści warunków udziału i/lub wykazu dokumentów żądanych 

w postępowaniu, znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego. Potwierdza 

to zarówno brzmienie załącznika V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 

lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (vide część C pkt 11 lit 

c), jak również postanowienia załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z 

dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie 

zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie nr 842/2011 (vide sekcja III, pkt od III.1.1) do III.1.3). 

Z regulacji tych wynika, że informacje o warunkach i kryteriach kwalifikacji oraz stosownych dokumentach 

żądanych w celu ich potwierdzenia powinny być podawane w treści ogłoszenia w formie wyliczenia 

i w postaci skróconej („wykaz i krótki opis warunków” lub „wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji”).  

Analogiczne wymagania zostały również zawarte w przepisach odnoszących się do zamówień sektorowych 

(vide załącznik XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz załącznik V do rozporządzenia 

2015/1986). 

Przechodząc do kwestii korekt finansowych za ewentualne naruszenia przepisów prawa zamówień 

publicznych, należy uznać że co do zasady nieuzasadnionym byłoby stosowanie sankcji finansowych 

za niezamieszczenie w ogłoszeniu publikowanym w DUUE tzw. pełnej1 informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz o dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, jeśli byłoby 

to spowodowane ograniczeniami „technicznymi” (limit znaków w formularzach ogłoszeń ustanowiony 

w systemie SIMAP).  

Właściwa instytucja kontrolująca powinna zatem przeprowadzić indywidualną ocenę każdego przypadku 

(stosownie do okoliczności zaistniałych w danej sprawie) biorąc pod uwagę, czy łącznie zostały spełnione 

następujące warunki: 

1. w siwz zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu; 
2. w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w DUUE udostępniono adres strony internetowej 

zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów zamówienia2; 
3. w ogłoszeniu zamieszczono skróconą (ze względu na limit znaków) informację o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz o wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

                                                 
1 Punkt 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania 
wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tzw. 
taryfikator). 
2 Artykuł 53 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. 
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warunków, w zakresie zgodnym z przepisami dyrektyw UE oraz rozporządzeniem 2015/1986 
(wymogi przewidziane w sekcji III w polach od III.1.1) do III.1.3)3 formularza Ogłoszenie 
o zamówieniu4). 

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań należy traktować jako wystarczające, aby nie nakładać korekty 

finansowej z tytułu braku pełnej informacji w ogłoszeniu.  

Z kolei, w opinii IZ POIiŚ, korekty finansowe powinny być nakładane, mimo wskazania w ogłoszeniu adresu 

strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów 

zamówienia, w szczególności w przypadku nieumieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu (w sekcji III 

w polach od III.1.1) do III.1.3) informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz o wykazie oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, w wersji skróconej (zgodnej z przepisami 

dyrektyw UE oraz wymogami rozporządzenia 2015/1986). Korekta powinna być nałożona po analizie 

konkretnego przypadku, a jej wysokość (5% lub 10%) powinna być uzależniona od stopnia, w jakim 

zamawiający uchybił przepisom prawa.  

Niezależnie od powyższego oraz bez wpływu na obowiązek nakładania korekt finansowych, IZ POIiŚ 

wskazuje na istnienie wśród zamawiających praktyki zamieszczania, po wyczerpaniu limitu znaków w sekcji 

III w polach od III.1.1) do III.1.3) formularza Ogłoszenia o zamówieniu, pozostałej części informacji 

o warunkach udziału/dokumentach w polu sekcji VI pkt 3 Informacje dodatkowe ww. formularza. W opinii IZ 

POIiŚ, takie działanie również należy uznać za dopuszczalne, w szczególności w kontekście realizacji 

zasady przejrzystości postępowania i dążenia do zamieszczania w treści ogłoszenia o zamówieniu możliwie 

wyczerpującej informacji o warunkach zamówienia.  

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Pismo CUPT z dnia 16 września br. (znak: CUPT/DK/KKII/072/35/1/JS/16).  

 

Rozdzielnik: 

Pan Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (tylko pismo); 
Pani Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; 
Pani Joanna Książek-Wieder, Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Środowiska; 
Pani Agnieszka Michalska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii; 
Pani Monika Smoleń-Bromska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 

                                                 
3 W tym dokumencie wymagany jest „wykaz i krótki opis warunków” lub „wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji”. 
4 Załącznik nr II i nr V do rozporządzenia 2015/1986.  


