
 

 

 

 

 

 
 
                                                                                           Załącznik do zarządzenia Nr 38/2011 
                                                                                           Rektora Państwowej Wyższej Szkoły  

                                                                     Zawodowej w Koninie  
                                                                           z dnia 28  czerwca 2011 r. 

 
Zasady 

dotyczące prowadzenia i dokumentowania postępowań o 
udzielenie 

zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS 
Wstęp  
Głównym celem niniejszych zasad jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które  
pozwolą zminimalizować ryzyko występowania nieprawidłowości oraz odpowiednie ich 
wykrywanie i usuwanie w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia  
publicznego.  
Należy podkreślić, iż w odniesieniu do postępowań przeprowadzanych z udziałem środków 
pochodzących z Unii Europejskiej odpowiednie zastosowanie oprócz prawa krajowego 
(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, z późn. zm. oraz rozporządzenia wykonawcze) mają również przepisy prawa 
wspólnotowego (m. in. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132) oraz orzecznictwo w ww. zakresie.).  
 

 Rodzaj czynności Opis  Odpowiedzialny 
1. Opis  przedmiotu 

zamówienia 
Art. 29-31 
Ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 
 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 
1)   zatrudnienia osób: 
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania   
      zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji  
      zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach  o 
      rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
      osób niepełnosprawnych, 
c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w  
      przepisach o zatrudnieniu socjalnym 

Koordynator 
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- lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

  2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu  przepisów o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty 
pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej 
wpłaty określonej w tych przepisach; 
3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu 

szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości 

4) określonej w pkt 2. 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech 
technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 
  1)   europejskie aprobaty techniczne; 
  2)   wspólne specyfikacje techniczne; 
  3)   normy międzynarodowe; 
  4)   inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 
europejskie organy normalizacyjne. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, 
norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w 
kolejności: 
  1)   Polskie Normy; 
  2)   polskie aprobaty techniczne; 
  3)   polskie specyfikacje techniczne. 

Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 
ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego. 
Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. 
Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. 
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone 
we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za 
pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 



 

 

 

 

 

 
 

Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, 
w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych 
oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
 

2. Ustalenie  
wartości  
zamówienia 
Art. 32-35 
Ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 

Zamawiający w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty są 
zobowiązani do zapewnienia właściwego szacowania wartości 
zamówienia, które powinno być dokonywane z należytą starannością 
(rozeznanie rynku) oraz publikowania informacji o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
W celu zapewnienia właściwego szacowania wartości zamówienia 
zamawiający są zobowiązani do:  
przeprowadzenia rozeznania rynku wśród, min. 3 podmiotów, o ile na 
rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. 
W przypadku gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych 
wykonawców, zamawiający powinien przedstawić uzasadnienie 
wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt.  
Zgodnie z prawem wspólnotowym oszacowana wartość zamówienia 
musi być ważna w chwili wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Należy 
dołożyć starań, aby przeprowadzać dokładną ocenę wartości rynkowej 
przedmiotów objętych przyszłym zamówieniem na etapie 
przygotowania przetargu. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia 
nastąpi zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane już 
ustalenie wartości zamówienia zamawiający przed wszczęciem 
postępowania zobowiązany jest dokonać zmiany wartości zamówienia.  
Zamawiający powinien udokumentować sposób oszacowania wartości 
przedmiotu przetargu (metodologię wyliczenia cen jednostkowych 
sprzętu i usług dodatkowych -serwisu, szkoleń oraz dostaw). W celu 
udowodnienia realności budżetu dla osób kontrolujących niezbędne jest 
podanie cen rynkowych każdej pozycji z zamówienia oferowanych 
przez co najmniej trzech potencjalnych dostawców. Ceny dotyczące 
poszczególnych produktów/towarów powinny zostać zebrane w tabeli, 
którą można wykorzystać do oszacowania przewidywalnego zakresu 
budżetu.  
Stosowne dokumenty dotyczące sposobu oszacowania wartości 
zamówienia powinny zostać zarchiwizowane łącznie z dokumentacją 
przetargową dla celów dowodowych przeprowadzonej analizy w celu 
zapewnienia ścieżki audytu.  
 

Koordynator 
projektu 

3. Analiza potrzeb 
kadrowych 
Art. 18-21 
Ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 

Dla każdego przetargu zamawiający powinien przeprowadzić ocenę 
potrzeb kadrowych w celu określenia, ilu pracowników, o jakich 
kwalifikacjach jest w stanie zapewnić odpowiednie wykonanie zadań 
przewidzianych dla danego etapu w przewidzianym w planie terminie 
bez powodowania znacznych opóźnień na poszczególnych etapach. 
Ocena potrzeb kadrowych powinna zostać udokumentowana i powinna 
być dostępna dla kontrolujących. Analizę potrzeb kadrowych należy 
przeprowadzać na różnych etapach przetargu oraz realizacji umowy. 
Powinna być dostosowana również do rodzaju wybranej procedury 

Stanowisko d/s. 
zamówień 
publicznych 



 

 

 

 

 

 
 

przetargowej. Ponadto zamawiający powinni dołożyć starań, aby kadra 
zajmująca się zamówieniami posiadała odpowiednie kwalifikacje oraz 
wiedzę merytoryczną w zakresie przeprowadzania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz była na bieżąco szkolona w 
zakresie krajowego oraz wspólnotowego prawa zamówień publicznych. 

4. Poufność procesu 
udzielenia 
zamówienia 
Art. 17 Ustawy – 
Prawo zamówień 
publicznych 

Zamawiajacy powinni dołożyć wszelkich starań, aby czynności 
związane z przygotowaniem specyfikacji technicznych a w 
szczególności treść specyfikacji oraz zakres zadań i obowiązków nie 
zostały ujawnione do momentu oficjalnego opublikowania. Należy 
również zachować poufność w odniesieniu do pozostałych czynności 
dokonywanych w postępowaniu, których ujawnienie może zakłócić 
uczciwą konkurencję. Powyższe ma na celu zapewnienie, iż wszyscy 
uczestnicy postępowania mają taki sam dostęp do informacji i żaden 
uczestnik nie jest uprzywilejowany względem drugiego,  
a postępowanie jest transparentne. Zamawiający są zobowiązani do 
zapewnienia bezstronności osób wykonujących czynności w ramach 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W szczególności należy bezwzględnie wymagać złożenia 
odpowiednich oświadczeń od ww. osób oraz odpowiednio 
dokumentować wszystkie czynności dokonywane w postępowaniu 
począwszy od napisania SIWZ. 

Stanowisko d/s. 
zamówień 
publicznych 

5. Zapewnienie 
zasad 
konkurencyjności 
i przejrzystości 
Art. 7-8  Ustawy 
– Prawo 
zamówień 
publicznych 

Zamówienia udzielone bez przejrzystości i zapewnienia  
dopuszczenia odpowiedniego konkurencji, poziomu jak również bez 
zachowania upublicznienia informacji nie dają gwarancji, że zapłacona 
cena jest najlepszą ceną dostępną na rynku w danym czasie. W tym 
kontekście istotne jest przestrzeganie zasady należytego zarządzania 
finansowego, której obowiązek stosowania wynika z zapisów art. 14 i 
60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.). 
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być uznane za naruszenie 
przepisów Traktatu. 

Stanowisko d/s. 
zamówień 
publicznych 

6. Plan pracy Podczas planowania postępowania należy  ustalać realne terminy 
realizacji zamówień oraz nakładać na wykonawców kary za 
nieprzestrzeganie terminów realizacji zamówień, przy uwzględnieniu 
postanowień umownych dotyczących siły wyższej. Ustalanie realnych 
terminów realizacji zamówienia wyeliminuje konieczność zmiany 
umowy w zakresie ww. terminów niedługo po zawarciu umowy (chyba 
że beneficjent przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
określił warunki takiej zmiany), a tym samym zapobiegnie możliwości 
naruszenia zasady uczciwej konkurencji. W trakcie ustalania terminów 
w postępowaniu (terminów oceny wniosków, oceny ofert) należy brać 
pod uwagę terminy wynikające z prawa wspólnotowego oraz 
krajowego, liczbę dostępnych pracowników, ich zadania, umiejętności i 
doświadczenie). Na każdym etapie należy analizować, czy liczba 
pracowników jest wystarczająca do wykonania przewidzianych zadań i 
w razie konieczności należy uzupełniać braki kadrowe 
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wykwalifikowanym oraz doświadczonym personelem. Plan prac 
dotyczący każdego odrębnego przetargu (nieograniczonego oraz 
ograniczonego). Zamawiający są zobligowani do opracowania 
szczegółowego planu prac obejmującego wszystkie przetargi 
(nieograniczone oraz ograniczone), które mają być przeprowadzone w 
ramach realizowanych projektów. Przedmiotowy plan prac powinien 
być opracowany w początkowym stadium realizacji projektu przed 
przeprowadzeniem postępowań. Powinien zawierać szczegółowe 
terminy dla każdego przetargu i każdego etapu przetargu, tj.:  
• przygotowanie dokumentacji,  
• opracowanie specyfikacji technicznych,  
• wszczęcie procedury przetargowej,  
• przeprowadzenie procedury przetargowej,  
• podpisanie umowy,  
• realizacja zamówienia,  
• wydawanie protokołów odbioru,  
• sprawdzenie faktur.  
Przygotowany przez Zamawiającego plan prac powinien być dostępny 
dla kontrolujących. Powinien mieć formę tabeli (np. arkusz 
kalkulacyjny) zawierającej informacje o każdym przetargu oraz  
terminie zakończenia każdego etapu/zadania wraz ze wskazaniem osób 
odpowiedzialnych. 

Plan prac  przetargu (dotyczący każdego nieograniczonego oraz 
ograniczonego)  przeprowadzanego w projekcie realizowanym w 

ramach PO KL 
Czynność Termin 

rozpoczęcia                  
danej 
czynności 

Termin 
zakończ 
danej 
czynności 

Osoba/osoby 
Odpowiedzialne 
za wykonanie 
danego zadania 

Uwagi 

1.Przygotowanie  
dokumentacji 

    

2.Opracowanie  
specyfikacji  
technicznych 

    

3.Wszczęcie  
procedury  
przetargowej 

    

4.Przeprowadzenie  
procedury  
przetargowej   

    

5.Podpisanie 
umowy 

    

6.Realizacja  
zamówienia 

    

7.Wydawanie  
protokołów 
odbioru 

    

8.Sprawdzenie 
faktur 

    

 



 

 

 

 

 

 
 

 
7. Wybór trybu 

zamówienia 
publicznego 
Art. 10 Ustawy – 
Prawo zamówień 
publicznych 

Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym zamówienia 
publiczne mogą być udzielanie w trybach podstawowych, tj. przetarg 
nieograniczony lub ograniczony bez konieczności spełniania 
jakichkolwiek przesłanek. W sytuacji gdy zamawiający korzysta z 
innego trybu udzielenia zamówienia jest zobowiązany do udowodnienia 
i udokumentowania wystąpienia przesłanek uzasadniających jego 
zastosowanie. Dokumenty uzasadniające wybór trybu powinny zostać 
zarchiwizowane łącznie z dokumentacją przetargową dla celów 
dowodowych w celu zapewnienia ścieżki audytu. 

Stanowisko d/s. 
zamówień 
publicznych 

8.  Procedura 
Zamówienia 
publicznego do 
14 tys. EURO 
(netto) 

Zamówienie publiczne o wartości do14 tys. euro realizowane jest 
zgodnie z : 

ZARZĄDZENIEM Nr 2/2011 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji wydatków  o wartości  
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości netto 14.000 

euro 
 

Stanowisko d/s. 
zamówień 
publicznych 

9. Zamówienia 
publicznego 
powyżej  14 tys. 
EURO 
(netto) 

Zamówienie publiczne o wartości powyżej14 tys. euro realizowane jest 
zgodnie z : 

ZARZĄDZENIEM Nr 26/2007 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia  
05.09.2007 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie 

udzielenia zamówień publicznych finansowych ze środków 
publicznych będących w dyspozycji Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości netto 14.000 euro 

 
 

Stanowisko d/s. 
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10. Przygotowanie 
SIWZ 
Art. 36 Ustawy – 
Prawo zamówień 
publicznych 

W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia nieprawidłowości w 
przeprowadzonych przetargach Zamawiający powinni dołożyć 
staranności do prawidłowego przygotowania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) lub zakresu wymagań  
i obowiązków zapewniających uczciwą konkurencję  
wykonawców, który będzie podstawą przygotowania ofert  
przez wykonawców. Przygotowanie poprawnej pod kątem 
formalnoprawnym, wyczerpującej i spójnej wewnętrznie SIWZ 
pozwala uniknąć wielu błędów i gwarantuje jawność, przejrzystość i 
sprawny przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
SIWZ zawiera wykaz istotnych warunków zamówienia, które powinni 
spełnić wykonawcy biegający się  
o zamówienia. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej 
specyfikacje nie powinny zawierać  
nadmiernie wygórowanych standardów, takich które w rzeczywistości 
znacznie przewyższają wymagania konieczne. Przygotowując 
specyfikacje techniczne Zamawiający powinni brać pod uwagę 
funkcjonalne potrzeby odbiorców oraz dostępność dostaw 
odpowiadających specyfikacjom technicznym sprzętu na rynku. W celu 
zapewnienia zasad uczciwej konkurencji w przetargu Zamawiający 
powinni upewnić się, czy istnieje przynajmniej trzech producentów, 
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którzy mogą dostarczyć produkty odpowiadające specyfikacjom 
technicznym. Powyższe należy potwierdzić odpowiednimi 
informacjami z ogólnie dostępnych źródeł (prasa, Internet). Stosowne 
dokumenty potwierdzające powinny zostać  
dołączone do dokumentacji przetargowych w celu jednoznacznego 
potwierdzenia, iż specyfikacje techniczne  
lub zakres wymagań i obowiązków nie utrudniają uczciwej 
konkurencji.  

11. Ocena ofert 
Art.66 ust 1,72 
ust.2, 91  Ustawy 
– Prawo 
zamówień 
publicznych 

Zaleca się, aby Zamawiający przeprowadzali bardzo szczegółową 
analizę dokumentacji przedkładanej przez kandydatów/oferentów. 
Oceny należy dokonywać  
z należytą starannością i bezstronnie analizując wszystkie aspekty 
złożonych ofert, aby w decyzji o wyborze oferenta uwzględnić 
wszystkie informacje mogące mieć wpływ na ostateczny wynik. W 
szczególności należy przeprowadzać ocenę ofert i wniosków ściśle 
według zapisów specyfikacji technicznych przekazanych do oferentów. 
Powyższe powinno znaleźć odzwierciedlenie w protokole. 
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12. Umowy  
Art.139- 151a  
Ustawy – Prawo 
zamówień 
publicznych 

Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej 
"umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej, Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z 
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
Umowę zawiera się na czas oznaczony. 
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do  treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega 
unieważnieniu. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 
  1)   z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez 
ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 
  2)   nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 
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  3)   zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 
183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania 
przed zawarciem umowy; 
  4)   uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom 
niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie 
zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału 
w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; 
  5)   udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed 
upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło 
naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 
  6)   z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o 
cenę. 
2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli: 
1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zamawiający miał 
uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a 
umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie 
Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji 
takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub 
2)   w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał 
uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a 
umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 
1. 
3. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z 
zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b. 
4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można żądać 
stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późn. zm.). 
5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez 
zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art. 70 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
 

13 Zarządzanie 
zakupami dostaw 
i usług 

Podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego bardzo ważną kwestią jest zapewnienie prawidłowego 
odbioru zamówionego produktu/usługi.   
Dlatego  Zamawiający powinni zapewnić:  
• terminowe dostawy i instalacje sprzętu;  
• przeprowadzenie weryfikacji, czy wszystkie dostarczone pozycje 
dokładnie odpowiadają pozycjom oferowanym przez wykonawcę (i 
wystawienie protokołów odbioru w razie stwierdzenia zgodności) oraz 
czy są całkowicie zgodne z warunkami umowy;  
• sprawdzenie, czy faktury wystawione przez wykonawcę  
w pełni się pokrywają z dostarczonymi pozycjami.  
Przeprowadzenie weryfikacji należy udokumentować za pomocą 
wypełnionej listy sprawdzającej, która powinna być dostępna wraz z 
dokumentacją w odniesieniu do każdej umowy zamówienia.  
Odbiór dostaw i usług w każdej placówce, do której dostarczany jest 
sprzęt powinien być potwierdzony protokołem odbioru, z którego 
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powinno wynikać, iż dostawy i usługi zostały dostarczone i wykonane 
w sposób poprawny.  
Zamawiający jest zobligowany do opracowania instrukcji określających 
sposób postępowania związany z wykonywaniem umów (przez 
wykonawców), zadania, terminy ich wykonywania, osoby 
odpowiedzialne, wzory dokumentów, tj. listy sprawdzające, itp.  
Przedmiotowe dokumenty powinny być dostępne dla audytorów w celu 
skontrolowania realizacji ww. zadań.  
Zamawiający powinni mieć zawsze na uwadze kary przewidziane w 
umowach zawieranych z wykonawcami za opóźnione / nieprawidłowe / 
niekompletne dostawy (lub nieprzestrzeganie warunków gwarancji). W 
razie niezastosowania kar, w aktach należy koniecznie zamieścić 
specjalna notatkę wyjaśniającą przyczyny takiej sytuacji.  

 
Wymienione dokumenty Postępowań o zamówienie publiczne przechowywane są na stanowisku ds. 
zamówień publicznych. Umowa przechowywana jest w Kwesturze a jej kopia łącznie z dokumentacją 
o zamówienie publiczne 
 


