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System kontroli zamówieƒ publicznych
mo˝na podzieliç na zewn´trzny i we-
wn´trzny. W systemie wewn´trznym wy-

ró˝niç mo˝na kontrol´ Prezesa UZP. System ze-
wn´trzny natomiast obejmuje pozosta∏e organy
uprawnione do przeprowadzania kontroli zamó-
wieƒ publicznych.

Ilekroç w ustawie z 11 wrzeÊnia 2019 r.
Prawo zamówieƒ publicznych (dalej: „Pzp”) jest mo-
wa o organach kontroli, nale˝y przez to rozumieç:

1. Prezesa UZP,

2. Organy, takie jak:

– Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – kon-
troluje instytucje gospodarki bud˝etowej przez
niego utworzone oraz podmioty, które otrzyma∏y
dotacj´ z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dyspo-
nentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

– Minister, kierownik urz´du centralnego lub
przewodniczàcy komitetu wchodzàcego w sk∏ad
Rady Ministrów – kontroluje: podleg∏e mu lub
przez niego nadzorowane organy lub jednostki
organizacyjne; jednostki podleg∏e organom,
o których mowa powy˝ej, lub przez nie nadzoro-
wane; podmioty, które otrzyma∏y Êrodki bud˝e-
towe z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której jest dyspo-
nentem.

– Wojewoda – kontroluje: organy rzàdowej admi-
nistracji zespolonej w województwie; jednostki
podleg∏e organom, o których mowa powy˝ej, lub
przez nie nadzorowane; organy samorzàdu tery-
torialnego; podmioty, które otrzyma∏y dotacj´
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem
jest wojewoda.

– Organy administracji zespolonej i niezespolonej -
kontrolujà: podleg∏e im lub przez nie nadzoro-
wane organy lub jednostki organizacyjne; jed-

Art. 596 ust. 2

nostki podleg∏e organom, o których mowa po-
wy˝ej, lub przez nie nadzorowane.

3. Regionalne izby obrachunkowe, które sprawujà
nadzór nad dzia∏alnoÊcià: jednostek samorzàdu te-
rytorialnego (jst), zwiàzków metropolitalnych,
zwiàzków mi´dzygminnych, stowarzyszeƒ gmin
oraz stowarzyszeƒ gmin i powiatów, zwiàzków
powiatów, zwiàzków powiatowo-gminnych; sto-
warzyszeƒ powiatów; samorzàdowych jednostek
organizacyjnych, w tym samorzàdowych osób
prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wy-
korzystywania przez nie dotacji przyznawanych
z bud˝etów jst.

4. instytucj´ audytowà oraz instytucj´ zarzàdzajàcà
w rozumieniu przepisów dotyczàcych realizacji
programów w zakresie polityki spójnoÊci oraz pro-
gramów realizowanych z wykorzystaniem Êrod-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy
wspierajàcych sektory morski lub rybacki – prowa-
dzàce kontrole w zakresie udzielania zamówieƒ
publicznych.

WSPÓ¸PRACA ORGANÓW KONTROLI

Organy kontroli, w zwiàzku z prze-
prowadzanà kontrolà, majà obowiàzek wspó∏-
pracy i wymiany informacji o przeprowadzo-
nych kontrolach i ich wynikach. Jak wskazano
w uzasadnieniu do projektu nowej ustawy Pzp –
oznacza to, ˝e organy kontroli zobowiàzane sà
do wymiany podstawowych informacji o prze-
prowadzanych kontrolach wÊród zamawiajà-
cych, a tak˝e o ich wynikach.

Dodatkowo, nakazano zamawiajàcym,
aby niezw∏ocznie po wszcz´ciu kontroli informowali
organ kontroli o przeprowadzonej wczeÊniej kontroli
danego zamówienia przez inny organ kontroli i udo-
st´pniali jej wyniki.

Art. 597 ust. 4

Art. 597 ust. 1

Art. 597

Kontrola Prezesa UZP i innych organów
w zakresie zamówieƒ publicznych

AGNIESZKA ZABOROWSKA
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W przypadku powzi´cia przez organ
kontroli informacji o przeprowadzonej wczeÊniej kon-
troli danego zamówienia przez inny organ kontroli,
organ ten obligatoryjnie zwraca si´ z wnioskiem
o udost´pnienie informacji o jej wyniku, w tym doku-
mentu koƒczàcego kontrol´, do organu, który t´ kon-
trol´ przeprowadzi∏. Organ nie ma obowiàzku sk∏ada-
nia takiego wniosku, je˝eli informacj´ o przeprowa-
dzonej kontroli danego zamówienia pozyska∏ w inny
sposób (np. bezpoÊrednio od samego zamawiajàcego).
W zwiàzku z obowiàzkiem zamieszczania informacji
o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w BIP
organu kontrolujàcego – organy powinny posiadaç
wiedz´ o wzajemnie prowadzonych kontrolach.

Organ kontroli prowadzàc kontrol´ z punktu wi-
dzenia legalnoÊci post´powaƒ jest zobowiàzany
do uwzgl´dniania wyników kontroli Prezesa UZP
albo innego organu kontroli w danym post´po-
waniu.

ANALIZA PRAWDOPODOBIE¡STWA
NARUSZENIA PRAWA

Organy kontroli planujà i przeprowadzajà kontrol´ po
uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieƒstwa
naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia.
Zdaniem autora, analiza powinna dotyczyç ka˝dego
kontrolowanego post´powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego i posiadaç indywidualny charakter,
nawet je˝eli zamawiajàcy cyklicznie udziela zbli˝o-
nych zamówieƒ publicznych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu Pzp
o prawdopodobieƒstwie naruszenia prawa w ra-
mach udzielania zamówienia mo˝e Êwiadczyç:
ma∏a liczba ofert, zarzuty stawiane przez wyko-
nawców dotyczàce sposobu okreÊlenia warun-
ków udzia∏u w post´powaniu lub OPZ, odstàpie-
nie od umowy, a tak˝e wczeÊniej stwierdzone
u zamawiajàcego istotne naruszenia prawa.

Analiza obejmuje identyfikacj´ obszarów podmioto-
wych i przedmiotowych, w których ryzyko narusze-
nia przepisów prawa jest najwi´ksze. Nie ma ograni-
czenia dotyczàcego zakresu potencjalnych naruszeƒ.
Analiza mo˝e byç przygotowana, np. na podstawie
wczeÊniejszych wyników kontroli post´powaƒ pro-
wadzonych u danego zamawiajàcego i na bazie
stwierdzonych uprzednio naruszeƒ lub odnosiç si´
do nieprawid∏owoÊci wyst´pujàcych w danej bran˝y
zamówieƒ publicznych lub w sektorze gospodar-
czym.

Art. 598

Art. 597 ust. 2 i 3 OBOWIÑZKI ORGANÓW KONTROLI

W celu przejrzystoÊci i mo˝liwoÊci weryfi-
kacji prawid∏owoÊci dzia∏aƒ organów, a tak˝e ogra-
niczeniu wàtpliwoÊci kontrolowanych podmiotów co
do przyj´tych przez organy kontroli sposobów interpre-
tacji prawa, czy podj´tych decyzji – organy kontroli
publikujà informacje o przeprowadzonych kontrolach
i ich wynikach, w tym publikujà dokument koƒczà-
cy kontrol´. Publikacja ta nast´puje w BIP organu kon-
troli i w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia kontroli.
Jaki dzieƒ jest dniem zakoƒczenia kontroli? Wydaje
si´, ˝e rozpatrzenie zastrze˝eƒ podmiotu kontrolowa-
nego albo up∏yw terminu na ich z∏o˝enie powinny byç
traktowane jako w∏aÊnie dzieƒ zakoƒczenie kontroli.

Istotnym obowiàzkiem organów kontroli jest
sporzàdzenie przez nich kwestionariuszy kontroli
(tzw. krótkich list kontrolnych). Kwestionariusz taki
powinien zawieraç szczegó∏owy opis zagadnieƒ, które
podlegajà sprawdzeniu podczas kontroli, zakres doku-
mentów, których organ kontroli mo˝e ˝àdaç w trakcie
trwania kontroli oraz miejsce, w których zamawiajàcy
b´dzie móg∏ przedstawiç informacj´ o przeprowadzo-
nej ju˝ kontroli danego post´powania przez Prezesa
UZP lub inny organ kontroli. Wzór takiego kwestiona-
riusza powinien byç zamieszczony na stronie podmio-
towej BIP organu kontrolujàcego.

Rozpoczynajàc kontrol´ u zamawiajà-
cego organ kontroli powinien przedstawiç kwestio-
nariusz zamawiajàcemu lub odes∏aç na stron´, gdzie
zosta∏ on zamieszczony.

Co istotne, organ kontroli nie mo˝e
wykraczaç w trakcie prowadzonej kontroli poza
opis zagadnieƒ zawartych w kwestionariuszu.

Z tych te˝ wzgl´dów kwestionariusze opracowywane
dotychczas przez organy kontroli majà charakter albo
ogólnie opisanych zagadnieƒ do kontroli albo prze-
ciwnie – drobiazgowo wskazujà wszystkie czynnoÊci
i elementy procedury udzielenia zamówienia, które
mogà si´ zdarzyç w toku post´powania, aby zabezpie-
czyç sobie mo˝liwoÊç weryfikacji ka˝dej takiej czyn-
noÊci i ka˝dego zdarzenia majàcego miejsce w toku
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.

KONTROLA PREZESA URZ¢DU

Obowiàzujàce regulacje wyposa˝ajà Prezesa UZP
w dwa instrumenty kontroli, tj.: kontrol´ doraênà
oraz kontrol´ uprzednià, w tym zamówieƒ wspó∏fi-

Art. 600 ust. 2

Art. 600 ust. 1

Art. 599

Art. 602
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nansowanych ze Êrodków UE. Prezes UZP mo˝e te˝
przeprowadziç post´powanie wyjaÊniajàce majàce na
celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszcze-
nie, ˝e w post´powaniu o udzielenie zamówienia lub
w konkursie dosz∏o do naruszenia przepisów Pzp, któ-
re mog∏o mieç wp∏yw na jego wynik. Rezultatem po-
st´powania wyjaÊniajàcego mo˝e byç wszcz´cie kon-
troli albo odmowa jej wszcz´cia. W przypadku braku
podstaw do wszcz´cia kontroli, Prezes Urz´du infor-
muje wnioskodawc´ o odmowie wszcz´cia kontroli.

Przepisy nowej ustawy uregulowa∏y
wreszcie status post´powania wyjaÊniajàcego,
wskazujàc, ˝e jest to etap wst´pny kontroli do-
raênej, choç stricte wszystkie elemnty kontroli
nie majà w tym przypadku zastosowania (np.
z post´powania wyjaÊniajàcego nie sporzàdza si´
protoko∏u kontroli).

Nowa ustawa przewiduje, ˝e celem
kontroli jest sprawdzenie zgodnoÊci z przepisami Pzp
dza∏aƒ i zaniechaƒ zamawiajàcego. Kontrola Prezesa
UZP ma zastosowanie do post´powania o udzielenie
zamówienia oraz zawarcia i dokonywania zmiany
umowy. Kontrola mo˝e dotyczyç równie˝ umowy ra-
mowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu
kwalifikowania wykonawców lub konkursu oraz za-
warcia lub zmiany umowy ramowej.

Na gruncie nowej ustawy kompetencje kontrolne Pre-
zesa UZP literalnie zwi´kszy∏y si´ o mo˝liwoÊç weryfi-
kacji poprawnoÊci zawarcia i modyfikacji umowy. Przy
czym, kontrola Prezesa UZP nie mo˝e dotyczyç po-
prawnoÊci wykonania umowy, w innym aspekcie ni˝
zgodnoÊç z Pzp wprowadzanych zmian postanowieƒ
umownych.

Wyniki kontroli Prezesa UZP
– czy to uprzedniej czy doraênej – nie majà osta-
tecznego charakteru. Od wyników kontroli zama-
wiajàcy mo˝e wnieÊç zastrze˝enia do KIO. To KIO
jest instytucjà, która ostatecznie w przypadku
zg∏oszonych przez zamawiajàcego zastrze˝eƒ de-
cyduje o prawid∏owoÊci ustaleƒ kontrolnych Pre-
zesa UZP.

UPRAWNIANIA KONTROLNE
PREZESA UZP

Prowadzàc kontrol´, Prezes Urz´du
mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego niezw∏ocz-
nego przekazania dokumentów zwiàzanych z post´-
powaniem o udzielenie zamówienia. Regulacja nie

Art. 603 ust. 1 i 2

Art. 605

Art. 610 ust. 1 i art. 617

Art. 605 ust. 1 pkt 1

Art. 608 ust. 1

przewiduje mo˝liwoÊci ˝àdania przekazania Prezeso-
wi UZP dokumentów od innych podmiotów (ni˝ za-
mawiajàcy), ale za to przewiduje mo˝liwoÊç ˝àdania
wyjaÊniaƒ od innych podmiotów.

Prowadzàc kontrol´, Prezes Urz´du
mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego, od pra-
cowników zamawiajàcego oraz innych podmiotów
udzielenia – wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych
przedmiotu kontroli, w formie pisemnej albo w for-
mie elektronicznej. W nowej ustawie. rozszerzono
kràg podmiotów, od których Prezes UZP mo˝e ˝àdaç
wyjaÊnieƒ w zakresie kontrolowanego post´powania
– o pracowników zamawiajàcego. Mogà byç to rów-
nie˝ pracownicy zamawiajàcego, którzy nie zajmowa-
li si´ bezpoÊrednio przygotowaniem i przeprowadze-
niem post´powania, ale posiadajà wiedz´, która mo˝e
mieç wp∏yw na wynik kontroli.

Prowadzàc kontrol´, Prezes Urz´-
du mo˝e zasi´gnàç opinii bieg∏ego, je˝eli ustalenie
lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie
innych czynnoÊci kontrolnych wymaga wiadomoÊci
specjalnych. Jest to uprawnienie Prezesa Urz´du,
a nie jego obowiàzek. Prezes UZP w oparciu o opini´
bieg∏ego mo˝e przedstawiç swoje stanowisko w spra-
wie kontrolowanego post´powania. Pzp odnosi si´
do bieg∏ych posiadajàcych inne wiadomoÊci specjal-
ne ni˝ prawo zamówieƒ publicznych. Prezes UZP ma
mo˝liwoÊç wystàpienia do bieg∏ego o uzupe∏nienie
opinii sporzàdzonej na potrzeby przedmiotowej kon-
troli.

Prezes UZP z ka˝dej kontroli sporzàdza proto-
kó∏ kontroli.

KONTROLA DORAèNA

Prezes Urz´du mo˝e wszczàç kontrol´ doraênà
z urz´du (czyli z w∏asnej inicjatywy) lub na
wniosek innego podmiotu. Kontrola doraêna
uznawana jest za podstawowà form´ kontroli.
Kontrola doraêna dotyczy post´powaƒ niezale˝-
nie od ich przedmiotu, wartoÊci i êróde∏ finanso-
wania.

Wszcz´cie kontroli doraênej jest poprze-
dzone wst´pnà analizà na podstawie, której ocenione
zostajà potencjalne naruszenia przepisów oraz ich
potencjalny wp∏yw na wynik post´powania. Kontrola
doraêna jest wszczynana jedynie w przypadku uza-
sadnionego przypuszczenia, ˝e w post´powaniu lub
w konkursie dosz∏o do naruszenia przepisów Pzp, któ-

Art. 606

Art. 607 ust. 1

Art. 605 ust. 1 pkt 3

Art. 605 ust. 1 pkt 2
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re to naruszenie mog∏o mieç wp∏yw na wynik post´-
powania lub konkursu.

Co do zasady, kontrola doraêna wszcz´-
ta na wniosek prowadzona jest wy∏àcznie w zakresie
zarzutów wynikajàcych z informacji zawartych we
wniosku o wszcz´cie kontroli. Jednak˝e, w przypadku
ujawnienia innych naruszeƒ Pzp mogàcych mieç
wp∏yw na wynik post´powania, ale niewskazanych
we wniosku o wszcz´cie kontroli, Prezes UZP mo˝e
rozszerzyç zakres kontroli z urz´du. Je˝eli Prezes UZP
zdecyduje o zwi´kszeniu zakresu kontroli – to w ta-
kim przypadku majà zastosowanie przepisy o kontro-
li prowadzonej z urz´du.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli powinien zawie-
raç obszerne wyjaÊnienie stanu faktycznego i opis na-
ruszeƒ, które zdaniem wnioskujàcego wystàpi∏y w po-
st´powaniu lub w zwiàzku z aneksowaniem umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Wniosek powi-
nien uprawdopodabniaç przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia dosz∏o do narusze-
nia przepisów Pzp lub aktów wykonawczych wyda-
nych na jej podstawie.

Prezes Urz´du informuje zamawiajà-
cego o wszcz´ciu kontroli doraênej. Wniosek
o przeprowadzenie kontroli nie mo˝e pozostaç
bez rozpoznania, co oznacza, ˝e w ka˝dym przy-
padku wnioskujàcy otrzyma od Prezesa UZP od-
powiedê na swój wniosek o przeprowadzenie
kontroli.

Przepisy Pzp nie okreÊlajà czasu trwania
post´powania kontrolnego, przepisy okreÊlajà jedynie,
˝e samo post´powanie wyjaÊniajàce musi zostaç za-
koƒczone bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 6 miesi´cy od dnia wszcz´cia kontroli do-
raênej. Za∏o˝yç zatem nale˝y, ˝e poinformowanie
wnioskodawc´ oraz zamawiajàcego o wszcz´ciu kon-
troli doraênej albo o odmowie jej wszcz´cia nastàpi
w ciàgu 6 miesi´cy od dnia rozpocz´cia wst´pnego
etapu kontroli doraênej (czyli post´powania wyjaÊnia-
jàcego).

Ustawodawca zastrzeg∏ te˝, ˝e wszcz´-
cie kontroli doraênej nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝
w okresie 4 lat od zakoƒczenia post´powania (udzie-
lenia zamówienia lub uniewa˝nienia post´powania).

Prezes Urz´du co do zasady ma obowià-
zek wszcz´cia kontroli doraênej na wniosek: instytucji
zarzàdzajàcej, o której mowa w:

Art. 607 ust. 6

Art. 607 ust. 4

Art. 608 ust. 3

Art. 607 ust. 5

Art. 607 ust. 2

– ustawie o Narodowym Planie Rozwoju;

– ustawie o zasadach prowadzenia polityki;

– ustawie o zasadach realizacji programów w zakre-
sie polityki spójnoÊci finansowanych w perspekty-
wie finansowej 2014–2020;

– ustawach o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 oraz na lata 2014–2020; lub w

– ustawie o pomocy spo∏ecznej;

lub agencji p∏atniczej, o której mowa w ustawie
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

KONTROLA UPRZEDNIA

Obecnie kontrol´ uprzednià, czyli
przed zawarciem umowy (tzw. kontrol´ ex ante),
Prezes UZP mo˝e przeprowadziç w ramach ka˝-
dego rodzaju zamówieƒ, w tym równie˝ wspó∏fi-
nansowanych ze Êrodków UE. Kontrola udziela-
nych zamówieƒ przed zawarciem umowy wspó∏-
finansowanych ze Êrodków UE jest obowiàzkowa
w przypadkach, o których mowa w art. 613 ust. 2
Pzp.

Kontrola obligatoryjna uprzednia jest
przeprowadzana po ostatecznym wyborze najko-
rzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy z wy-
branym wykonawcà. Kontroli tego rodzaju podda-
wane sà tylko i wy∏àcznie zamówienia wspó∏finan-
sowane ze Êrodków UE, je˝eli wartoÊç zamówienia
dla robót budowlanych – jest równa lub przekracza
wyra˝onà w pln równowartoÊç kwoty 20 000 000
euro lub dla dostaw lub us∏ug – jest równa lub
przekracza wyra˝onà w pln równowartoÊç kwoty
10 000 000 euro.

Kontrola udzielanych zamówieƒ przed zawarciem
umowy wspó∏finansowanych ze Êrodków UE o ww.
wartoÊciach – ma charakter obowiàzkowy, ale jedno-
czeÊnie prewencyjny, z uwagi na ryzyko uznania wy-
datków za niekwalifikowane w ca∏oÊci lub w cz´Êci
przez w∏aÊciwe instytucje zarzàdzajàce w poszczegól-
nych programach operacyjnych.

Art. 613 ust. 2

Art. 613 ust. 1
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W przypadku udzielania zamówieƒ
w cz´Êciach, kontroli uprzedniej podlegajà zamówie-
nia, których wartoÊç okreÊlona dla danej cz´Êci jest
równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych równowar-
toÊç kwoty 1 000 000 euro.

Wszcz´ciem kontroli uprzedniej jest
dor´czenie Prezesowi UZP kopii dokumentacji
post´powania w celu przeprowadzenia kontroli
uprzedniej.

Na wniosek instytucji zarzàdzajàcej po-
szczególnymi programami operacyjnymi (krajowymi
lub regionalnymi) – Prezes Urz´du mo˝e odstàpiç od
przeprowadzenia kontroli uprzedniej, je˝eli w ocenie
tej instytucji post´powanie zosta∏o przeprowadzone
w sposób zgodny z przepisami Pzp. Regulacja ta wp∏y-
wa na znaczne przyÊpieszenie kontraktacji, dotyczy to
w szczególnoÊci zamówieƒ, które muszà byç pilnie
wykonane, a które podlega∏y ju˝ kontroli instytucji za-
anga˝owanych we wdra˝anie Êrodków europejskich,
które to kontrole nie stwierdzi∏y nieprawid∏owoÊci
w post´powaniu. Ponadto regulacja ogranicza prowa-
dzenie wielokrotnych kontroli tego samego post´po-
wania o udzielenie zamówienia publicznego przez
ró˝ne organy.

Prezes UZP nie jest zwiàzany wnioskiem instytucji
zarzàdzajàcej i mimo z∏o˝enia takiego wniosku – mo-
˝e przystàpiç do przeprowadzenia kontroli uprzedniej
na zasadach okreÊlonych w przepisach Pzp.

W przypadku odstàpienia od kontroli uprzedniej – in-
formacj´ w tym zakresie Prezes Urz´du przekazuje
niezw∏ocznie zamawiajàcemu i wnioskodawcy.

KONTROLA UPRZEDNIA
DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

W przypadku zamówieƒ o wartoÊci równej lub prze-
kraczajàcej tzw. progi unijne, które obejmujà aspekty

Art. 614

Art. 613 ust. 5

Art. 613 ust. 4

Art. 613 ust. 3 zwiàzane z innowacyjnoÊcià lub, których przedmio-
tem jest produkt innowacyjny, innych ni˝ zamówienia
podlegajàce obligatoryjnej kontroli uprzedniej (zamó-
wienia, o których mowa w art. 613 ust. 2 Pzp) Prezes
UZP mo˝e przeprowadziç kontrol´ uprzednià doku-
mentów zamówienia. Taka kontrola jest nowoÊcià
w Pzp i odbywa si´ na wniosek zamawiajàcego.

Rozwiàzanie to ma umo˝liwiç zamawiajàcym
sprawdzenie prawid∏owoÊci przygotowanego po-
st´powania jeszcze na etapie, który pozwala na
wprowadzenie zmian i unikni´cie konsekwencji
zwiàzanych z przeprowadzeniem i wykonaniem
zamówienia publicznego niezgodnie z przepisami
Pzp.

Kontrola uprzednia dokumentów zamówienia
w omawianym zakresie mo˝e obejmowaç swoim za-
kresem ca∏oÊç post´powania lub etap zaproszenia do
sk∏adania wniosków lub ofert, etap negocjacji lub etap
oceny ofert.

Kontrola, o której mowa w art. 614 ust. 1 Pzp, nie
obejmuje cz´Êci technicznej dokumentów zamówie-
nia. Wynika to przede wszystkim z faktu, i˝ celem
kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP jest spraw-
dzenie wy∏àcznie zgodnoÊci post´powania o udziele-
nie zamówienia z przepisami Pzp i aktami wykonaw-
czymi do tej˝e ustawy – a nie np. poprawnoÊci OPZ
pod wzgl´dem technicznym.

AGNIESZKA ZABOROWSKA
Adwokat, za∏o˝yciel Kancelarii
AdwokackiejZaborowska.
Specjalizujàcasi´ wprocesie udzielania
i realizacji zamówieƒ publicznych,
g∏ównie wzakresie takichbran˝ jak:
budownictwo, IT, energetyka, sektor

medyczny oraz edukacja.Ekspertwzakresiewarunków
kontraktowychFIDIC. Autorkawielu publikacji dotyczàcych
zamówieƒ publicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
pod adresem:

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
Odwiedê nas jeszcze dziÊ!


