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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 
2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 

5, POZ. 13 I NR 28, POZ. 143)



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm. 

/01.09.2010, 01.07.2011/ )

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

/01.09.2010, 01.07.2011/ )

4 w ust. 2 pkt 2 brzmi:

dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, 
zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.



UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE USŁUGI DLA 
GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013

6 w ust. 1 brzmi:

Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentacji z 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

a) niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego 
przed dniem jej zawarcia;

b) niezwłocznie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy

- w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika 
Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego



Zanim zło Ŝymy Wniosek o Płatno ść:

� musi być zweryfikowane postępowanie, bądź postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzą w
zakres wniosku o płatność (§7);

nie można składać dokumentacji przetargowej równocześnie� nie można składać dokumentacji przetargowej równocześnie
z Wnioskiem o Płatność;

� Samorząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia
złożenia kompletnej dokumentacji (§6, pkt. 4).



•Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

•Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

•Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami

KOMPLETNA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ (KP-611-184-ARiMR/3_z):

•Formularze ofertowe niewybranych, odrzuconych i wykluczonych wykonawców

•Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego

•Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

•Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

•Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

•Korespondencja dot. postępowania np. zapytania do SIWZ



•Czy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego został wypełniony w wymaganym zakresie?

•Czy SIWZ i ogłoszenie zawierają wszystkie elementy wymagane
ustawą PZP?

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

(KP-611-184-ARiMR/3_z):

•Czy przedmiot zamówienia jest zgodny z zakresem zestawienia
rzeczowo – finansowego zawartego w Umowie o przyznania
pomocy?

• Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób
nieutrudniający uczciwej konkurencji w kontekście art. 7 i art.
29 PZP?



•Czy postanowienia umowy z wykonawcą odpowiadają treści
SIWZ, ogłoszeniu i zestawieniu rzeczowo – finansowym do
umowy o przyznaniu pomocy zawartej z SW?

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

(KP-611-184-ARiMR/3_z):



WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA –

UCHYBIENIA i NIEPRAWIDŁOWOŚCI (KP-611-184-ARiMR/3_z)

1.
Protokół postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego naleŜy wypełniać zgodnie z 
Rozporządzeniem z dnia 26 października 2010r.publicznego Rozporządzeniem z dnia 26 października 2010r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458). 

- załączniki do rozporządzenie w formacie MS WORD 
- załączniki do rozporządzenia w formacie PDF 



WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA –

UCHYBIENIA i NIEPRAWIDŁOWOŚCI (KP-611-184-ARiMR/3_z)

2.
Protokół postępowania 
o udzielenie zamówienia 

W punkcie 2 Protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wartości 
zamówienia w przeliczeniu na euro naleŜy 
dokonywać na podstawie Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. 2. o udzielenie zamówienia 

publicznego
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. 
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 
grudnia 2009r.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796)

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na 
podstawie rozporządzenia wynosi 3,839.



WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA –

UCHYBIENIA i NIEPRAWIDŁOWOŚCI (KP-611-184-ARiMR/3_z)

Uwaga Zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
„Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niŜ 3%
wartości zamówienia”.

Uwaga Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie
wskazał jakie dokumenty lub oświadczenia wymagane są od
wykonawców spoza terytorium RP. Stanowi to naruszenie art. 7 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez określenie warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego
traktowania wykonawców.



Niespójność pomiędzy informacjami 

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA –

UCHYBIENIA i NIEPRAWIDŁOWOŚCI (KP-611-184-ARiMR/3_z)

Uwaga

zamieszczonymi w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz siwz np. w zakresie 
terminu wykonania zamówienia w 
kontekście art. 36, ust. 1 oraz  art. 41, 
ust. 6



WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

(KP-611-184-ARiMR/3_z):

Roboty dodatkowe traktowane są, jako roboty zamienne. 
Pojęcia "roboty zamienne" i "zamówienia dodatkowe" nie 
są toŜsame i odmienne są podstawy ich stosowania. 
Roboty zamienne polegają na tym, Ŝe wykonawca 
zamówienia podstawowego zobowiązuje się do ich 

Uwaga

zamówienia podstawowego zobowiązuje się do ich 
wykonania w sposób odmienny od określonego 
w umowie. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia 
(zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego 
przez wykonawcę w ofercie. 

Art. 140. 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z 
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.



WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

(KP-611-184-ARiMR/3_z):

W niektórych jednostkach są jasno określone zasady, co do
zawierania umów, które są zwolnione przedmiotowo ze stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ rodziło to

Umowy o wartości niŜszej niŜ 14 tys. euro

ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ rodziło to
problemy przy ocenie, czy środki te wydatkowane były prawidłowo.

Wiele jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty
wprowadza regulaminy dotyczące zamówień publicznych dla
zamówień poniŜej kwot ustalonych w ustawie PZP.



Kontrola i wizytacja w miejscu realizacji inwestycji



Tryb przeprowadzania czynno ści kontrolnych 

Obsługa WoPP (Dział 
Wdrażania) lub WoP (Dział 

Autoryzacji Płatności)
Zlecenie 

kontroli/wizytacji
Zaplanowanie 

terminu kontroli
Poinformowanie o 

kontroliAutoryzacji Płatności) kontroli/wizytacji terminu kontroli kontroli

Przeprowadzenie 
kontroli

Sporządzenie 
Raportu z Czynności 

Kontrolnych

Przekazanie RzCK
Analiza wyników

Dalsza obsługa wniosku



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. Zm.)

§ 15, ust. 2, pkt. 3 (zobowiązania) Beneficjent:

3) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną 
pomocą;

Samorząd Województwa, ARiMR, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli państwowej i
skarbowej oraz inne podmiotom upoważnionym do takich czynności



KP-611-167-ARIMR/5/z Książka Procedur - przeprowadzanie czynności kontrolnych w 
ramach działań: 125 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej, 313, 322, 323 - odnowa i rozwój wsi oraz osi leader w ramach 
PROW na lata 2007-2013.



Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady 
wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów  

wiejskich 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określono szczegółowe 

zasady dotyczące obowiązku rozpowszechniania informacji dot. Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 (PROW 2007 – 2013)



Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(art. 30 – 32)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 

2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przeprowadzenia 

kontroli na miejscu i wizytacji w 
miejscu w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 

poz. 1181 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 

2009r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przeprowadzenia kontroli na 

miejscu i wizytacji w miejscu w 
ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (Dz. U. Z 2007r., Nr 210, poz.) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 7 września 

2010r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przeprowadzenia kontroli na 

miejscu i wizytacji w miejscu w 
ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (Dz. U. 2010 nr 174 poz. 1182) 



Art. 31. 1. Czynności w ramach kontroli na miejscu oraz czynności w ramach 
wizytacji w miejscu, zwane dalej „czynnościami kontrolnymi”, są 
wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do ich 
wykonywania wydane przez organ agencji płatniczej lub przez właściwy 
organ podmiotu wdrażającego.

2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich 
wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym 
mowa w ust. 1.

3. Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie 
osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i 
zakres oraz podstawę prawną do ich wykonania.





4. Osoby wykonujące czynności kontrolne mają prawo do:

1) wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której 
dotyczy pomoc lub pomoc techniczna;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem 
kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu 
lub wizytacji w miejscu, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub 
kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli 
na miejscu lub wizytacji w miejscu;



5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności 
raport.

6. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz 
podmiot kontrolowany.

7. W przypadku odmowy podpisania raportu przez podmiot kontrolowany 
raport podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując raport podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując 
w raporcie stosownej adnotacji o odmowie podpisania raportu przez 
podmiot kontrolowany.

8. W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami 
zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do tych 
ustaleń osobie, która sporządziła raport.



Raport z Czynności Kontrolnych



Raport z Czynności Kontrolnych



Co sprawdzamy?

Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie 
zostały zamontowane oraz uruchomione (dokumentacja techniczna/protokół 
odbioru: nr seryjny)



Co sprawdzamy?

Typ podwozia: protokół zdawczo - odbiorczy



Co sprawdzamy?

Zachowanie i osiągnięcie celu operacji



Zgodność realizacji operacji z zakresem podpisanych umów

Zestawienie rzeczowo – finansowe w umowie z SW powinno korelować z 
zestawieniem rzeczowo – finansowym do umowy Pożyczki z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Co sprawdzamy?



Co sprawdzamy?

Zgodność lokalizacji operacji w odniesieniu do 
przedłoŜonej dokumentacji



Co sprawdzamy?

Zgodności kosztorysu inwestorskiego/ powykonawczego 
i projektu budowlanego z zakresem wykonanych prac
określonego w umowach z wykonawcami. 



Co sprawdzamy?

Beneficjent przechowuje całość 
dokumentacji związanej z realizacją 
operacji.

Zgodność dokumentów finansowo-
księgowych z zakresem wykonanych prac 
(oddzielne konta, kody rachunkowe).

Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z
zasadami programowymi



W miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt
przekracza 50.000 euro została zamieszczona
odpowiednia tablica informacyjna, a w przypadku gdy
całkowity koszt przekracza 500.000 euro odpowiednia
tablica reklamowa wykonana zgodnie z warunkami

Co sprawdzamy?

tablica reklamowa wykonana zgodnie z warunkami
określonymi w KW PROW 2007-2013



Tablica informacyjna – 50 000,00 tys. euro



Tablica reklamowa – 500 000,00 tys. euro



§ 5. ust 1. pkt. 7 ppkt. b Beneficjent zobowiązuje się do 
spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i 
rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z 
postanowieniami umowy, 

a w szczególności: 

b) umożliwienia przedstawicielom Samorządu 
Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji 
operacji oraz kontroli na miejscu



Tomasz Gajewczyk
Dział Kontroli
Wydział Obszarów Wiejskich
Tel. 71 776 94 04

Dziękuję za uwagę
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