
 

 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wybrane losowo) ogłoszone w BZP w dniu 6.04.2021 r.  

 

Nr Nr ogłoszenia Rodzaj zamówienia Finansowanie z UE 
tak/nie 

Termin składania 
oferty 

Wszczęto postępowanie 
w dniu 

1 2021/BZP 00028255/01 
 

Dostawa nie 2021-04-15 2021-04-06 

2 2021/BZP 00028226/01 
 

Dostawa Nie 2021-04-13 2021-04-06 

3 2021/BZP 00028218/01 
 

Dostawa Nie 2021-04-14 2021-04-06 

4 2021/BZP 00028234 
 

Usługa Tak 2021-04-14 2021-04-06 

5 2021/BZP 00028264/01 
 

Dostawa Nie 2021-04-22 2021-04-06 

6 2021/BZP 00028263/02 
 

Usługa Nie 2021-04-14 2021-04-06 

7 2021/BZP 00028262/01 
 

Robota Budowlana Nie 2021-04-21 
 

2021-04-06 

8 2021/BZP 00028244/01 
 

Robota Budowlana Nie 2021-04-20 
 

2021-04-06 

9 2021/BZP 00028228/01 
 

Robota Budowlana Nie 2021-04-21 2021-04-06 

10 2021/BZP 00028112/01 
 

Robota Budowlana Tak 2021-04-21 
 

2021-04-06 

 
 



 
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wybrane losowo) ogłoszone w BZP 
w dniu 6.04.2021 r. (link do stron internetowych). 

 
 

1. https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028255%2F01 
Dokumenty: 
http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia/pokaz/446 
 

2. https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028226%2F01 
Dokumenty: 
http://gzup.baranowsandomierski.pl/art,152,zamowienie-publiczne-zakup-ciagnika-rolniczego-o-mocy-150-180-
km 
 

3. https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028218%2F01 
Dokumenty: 
https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/details/%7BFCB9E895-CDC8-4359-B376-
99B4C81BCA90%7D/Item/4202 
 
4.   https://www.przetargi.egospodarka.pl/20002823401_SWIADCZENIE-USLUG-CATERINGOWYCH-W-RAMACH-
PROJEKTU-PIERWSZY-ZLOBEK-W-GMINIE-POSWIETNE_2021_2.html  
Dokumenty: 
https://poswietne.bip-e.pl/pos/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-0/ogloszenia-aktualne/rok-
2021/20983,SWIADCZENIE-USLUG-CATERINGOWYCH-W-RAMACH-PROJEKTU-PIERWSZY-ZLOBEK-W-GMINIE-
POSWI.html 
 
5.   https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028264%2F01 
Dokumenty: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/443296 
 
 
6.   https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028263%2F01 
Dokumenty: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/443295 
 
 
7.   https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028262%2F01 
Dokumenty: 
https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zdm-waw/demand/notice/public/25782/details 
 
8.   https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028244%2F01,  
Dokumenty:  
https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/details/%7BFCB9E895-CDC8-4359-B376-
99B4C81BCA90%7D/Item/4203 
https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/details/%7BFCB9E895-CDC8-4359-B376-
99B4C81BCA90%7D/Item/4227 
 
9.   https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028228%2F01 
Dokumenty: 
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028228%2F01 
http://bip.nysa.pl/?a=2936 
 
10. https://platformazakupowa.pl/transakcja/443232 
Dokumenty: w załączniku powyżej 
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https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/details/%7BFCB9E895-CDC8-4359-B376-99B4C81BCA90%7D/Item/4227
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028228%2F01
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000028228%2F01
http://bip.nysa.pl/?a=2936
https://platformazakupowa.pl/transakcja/443232


 
Zestawienie błędów i nieprawidłowości. Analiza dokumentacji w dacie wszczęcia postępowania. 
 

Przyjęto następujące przedziały błędów i nieprawidłowości. 
Legenda. 

Ilość postępowań, które zawierały błędy / nieprawidłowości / naruszenia przepisów ustawy 
pzp czy rozporządzeń. 

 
0 – 2 – kolor zielony (dobrze)1, 
3 – 5 – kolor pomarańczony (średnio), 
6 - 10 – kolor czerwony (źle).  
 
Weryfikacji dokonano w następujących elementach (wersja do publicznego udostępnienia - łącznie): 
 
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP: 
➔ łącznie razem wszystkie postępowania2 

W oparciu o wybrane fragmenty ogłoszenia o zamówieniu w BZP stwierdzono następujące 
grupy nieprawidłowości: 
➔ KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW (SEKCJA V), 
➔ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA (SEKCJA III)3, 
➔ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (SEKCJA VII) 
➔ pozostałe przypadki. 
 
SWZ + załączniki: 
➔ łącznie razem wszystkie postępowania. 

W oparciu o wybrane fragmenty SWZ z załącznikami stwierdzono następujące grupy 
nieprawidłowości: 
➔ opis przedmiotu zamówienia, 
➔ kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa, 
➔ środek komunikacji elektronicznej / elektroniczna część dokumentacji, 
➔ załączniki do SWZ (oświadczenia, projekt umowy, wykazy i zestawienia). 
 
UWAGA: 

Podane ilości mogą być niepełne (zaniżone) ze względu na ograniczony czas poświęcony 
przygotowaniu niniejszej analizy i weryfikacji postępowań oraz dość obszernej dokumentacji.
 
Przykłady nieprawidłowości w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP: 

➔ rozbieżność w zakresie kwalifikacji podmiotowej pomiędzy ogłoszeniem a SWZ, 
➔ brak wartości zamówienia w ogłoszeniu w BZP, 
➔ brak lub błędne informacje co do możliwości zmiany w umowie. 

Przykładowe nieprawidłowości w SWZ i załącznikach: 
➔ rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem w BZP a w SWZ i załącznikach, 
➔ opis przedmiotu zamówienia niezgodny z wymaganiami ustawy pzp, 
➔ kwalifikacja podmiotowa niespójna / rozbieżności w dokumentach i oświadczeniach. 

 
Autorzy opracowania: 

Piotr Sperczyński 
Grzegorz Basiński 

Przygotowano w dniu: 15.04.2021 r 

 

 
1 Wyjaśnienie. Na 10 sprawdzonych postępowań jedynie od 0-2 z nich było przygotowanych z naruszeniem 

przepisów ustawy pzp lub rozporządzeń, a od 8-10 był przygotowane prawidłowo. Dotyczy to analizowanej części. 
2 Wyjaśnienie. Na 10 sprawdzonych postępowań co najmniej 8 z nich zawierało w treści ogłoszenia o zamówieniu 

publikowanego w BZP błędy lub nieprawidłowości naruszające przepisy ustawy pzp czy też treści rozporządzeń. 
3 Wyjaśnienie. Na 10 sprawdzonych postępowań i ogłoszeń w BZP od 3 do 5 z nich miało błędy lub nieprawidłowości 

zawarte w ogłoszeniu w BZP w Sekcji III. 


