Załącznik nr 3
Wykaz najczęściej występujących nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych,
identyfikowanych w trakcie Kontroli I-go stopnia:
-

nieuprawnione stosowanie trybów niekonkurencyjnych lub nieuprawnione
stosowanie procedur przyspieszonych (powołując się na termin zakończenia projektu
lub koniec roku budżetowego);

-

nieuzasadnione przedmiotem zamówienia ograniczenia dotyczące podwykonawstwa;

-

nieuprawnione wprowadzanie warunku, aby każdy członek konsorcjum spełniał
warunki udziału w postępowaniu oddzielnie;

-

nieuprawnione dzielenie zamówienia na części (zamawiający wszczyna kilka
postępowań, które są tożsame przedmiotowo i czasowo, a zamówienie może być
wykonane przez jednego wykonawcę);

-

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów innych niż
wymienione w odpowiednim rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane;

-

zamawiający żąda wykazu dostaw, usług lub robót nie odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawom, usługom lub robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia;

-

zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę potencjału technicznego już na
etapie składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

-

zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług,
dostaw lub robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE i/lub z
funduszy krajowych (w sytuacji gdy fakt współfinansowania nie ma wpływu na
potwierdzenie umiejętności wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia);

-

zamawiający żąda aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług,
dostaw lub robót budowlanych wykonywanych w Polsce;

-

zamawiający uwzględnia jedynie doświadczenie zdobyte po uzyskaniu przez
wykonawcę stosownych polskich uprawnień budowlanych lub posiadania
doświadczenia zdobytego w Polsce;

-

zamawiający w sposób niezgodny z przepisami udziela zamówień dodatkowych;

-

w przypadku usług priorytetowych (Usługi o charakterze priorytetowym
wymienione są w załączniku 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i
niepriorytetowym).
zamawiający stosuje kryteria oceny ofert
dotyczące
właściwości wykonawcy;

-

w przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
produktu równoważnego;

-

po zmianie treści SIWZ wpływającej na zmianę ogłoszenia o zamówieniu
zamawiający nie zamieszcza właściwych sprostowań w Dzienniku Urzędowym UE
lub Biuletynie Zamówień Publicznych;

-

zamawiający odrzuca ofertę zamiast dokonać poprawy oczywistej omyłki
pisarskiej/rachunkowej;

-

nieuprawniona zmiana podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

-

brak zasadności wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert.
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