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Przetarg na dostawę 
artykułów medycznych 
współfinansowany ze środków Ue

Ogólnie pojęte dostawy artykułów medycznych to, obok dostaw leków, najlicz-

niej udzielane zamówienia w zakładach opieki zdrowotnej.

W 
niniejszym artykule chciał
bym zwrócić uwagę na 
najistotniejsze elementy, 
o których trzeba pamiętać 
w trakcie przygotowania 

i prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę arty
kułów medycznych ze szczególnym uwzględ
nieniem przypadku, gdy zamówienia te są 
współfinansowane ze środków UE. W swojej 
pracy zawodowej spotkałem się z zamówie
niami publicznymi na dostawę artykułów 
medycznych współfinansowanych przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko. Nie
rzadko zamówienia takie współfinansowane 
są z Regionalnych Programów Operacyjnych. 
Wytyczne w sprawie kwalifikowania wy
datków w ramach odpowiedniego programu 

nie w każdej materii są takie same. Niemniej 
na potrzeby niniejszego artykułu postaram 
skupić się przede wszystkim na ogólnych 
aspektach, które są zbliżone dla wszystkich 
programów.

Finansowanie 
Kwestiami uzyskania finansowania na za
mówienie publiczne co do zasady zajmują 
się odrębne komórki i działy w instytucjach 
zamawiających. Specjalista ds. zamówień pu
blicznych musi z nimi ściśle współpracować, 
tak abyśmy wiedzieli, czy i jakimi środkami 
będziemy dysponować na zamówienie, oraz 
jaki jest sposób rozliczenia tych środków 
(jest to czasami istotne ze względu na po
trzebę wprowadzenia odpowiednich zapisów 
w umowie dotyczących sposobu rozliczenia 
z wykonawcą). Co do zasady do wszczęcia 
postępowania, nie ma obowiązku posiadania 

zabezpieczenia środków finansowych. Tym 
samym, w moje ocenie, postępowanie takie 
można wszcząć jeszcze przed ich uzyska
niem, ale w trakcie ubiegania się o dofinan
sowanie.

Tryb postępowania
Przede wszystkim w tego typu postępowa
niach stosujemy tryb przetargu nieograni
czonego. Jednak w niektórych sytuacjach 
warto zastanowić się nad przetargiem ogra
niczonym. Zdarza się, że dostawy muszą być 
dostarczone bardzo pilnie i szybko. Wówczas 
możemy skorzystać z możliwości znacznego 
skrócenia terminów zarówno na składanie 
wniosków (art. 49 ust. 3 Pzp), jak i ofert (art. 
52 ust. 4 Pzp).

Dotyczy to jednak zamówień, których war
tość jest równa lub wyższa niż kwoty okre
ślone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Pzp. Należy również pamiętać, 
iż „pilność” udzielenia zamówienia musi wy
nikać wyłącznie z obiektywnych przesłanek. 
W 2010 roku w jednym z postępowań na do
stawę aparatury medycznej prowadzonym 
w trybie przetargu ograniczonego zastoso
waliśmy tryb skrócony zarówno dla terminu 
składania wniosków, jak i ofert. Uzasadnienie 
opierało się przede wszystkim na tym, iż nie 
zdążymy wydać środków z dofinansowa
nia, które otrzymaliśmy w ostatniej chwili. 
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 Zastosowanie trybu przetargu niegraniczonego w procedurze unijnej 
uniemożliwiłoby wybór oferty w terminie, o realizacji umowy już 
nie mówiąc. Postępowanie rozstrzygnięto pozytywnie. Było one 
przedmiotem kontroli, która również zakończyła się pozytywnie. 

Należy jednak pamiętać, iż przesłanka pilności udzielenia zamówie
nia nie będzie miała zastosowania, gdy zagrożenie dotyczące wy
korzystania dofinansowania nastąpiło w przypadku, gdy o potrzebie 
wszczęcia postępowania wiadomo już od dłuższego czasu, a zwłoka 
z jego wszczęciem wynika po prostu z opieszałości zamawiającego.

Przygotowanie postępowania
W trakcie przygotowania postępowania należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na właściwy opis tego, co chcemy zamówić. Dla 
potrzeb niniejszego artykułu pod pojęciem artykuły medyczne rozu
miemy narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiał lub inny arty
kuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu (potocznie nazywane 
wyrobami medycznymi). Należy przy tym kierować się wytycznymi 
zawartymi w treści art. 29 ustawy Pzp, tzn. opisać przedmiot zamó
wienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
zrozumiałych i dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wy
magania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, 
nie wskazując przy tym na znaki towarowe, patenty i pochodzenie 
– chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
(osobiście uważam, iż w tego typu zamówieniach wystąpienie takich 
okoliczności jest jednak znikome).

W wielu przypadkach opis parametrów artykułu medycznego bę
dącego przedmiotem zamówienia umieszczany jest w odrębnym 
załączniku, w którym zamieszcza się dodatkowe rubryki, które ma 
wypełnić wykonawca. Jest to dobre rozwiązanie i bardzo praktyczne 
(np. w przypadku oceny kryterium takiego jak „parametry technicz
ne”). Warto jednak zauważyć, iż wyczerpujące opisanie sposobu 
wypełnienia może determinować właściwą ocenę oferty złożonej 
z takim załącznikiem. Dlatego też proponuję w przypadku takiego 
załącznika opisać w sposób dokładny nasze wymagania co do sposobu 
jego wypełnienia, tak aby wykonawca podczas jego sporządzania nie 
miał wątpliwości, czy postępuje zgodnie z naszymi intencjami. Jako, 
że taki załącznik będzie elementem treści oferty, konsekwencją jego 
złego lub niezgodnego z naszymi intencjami uzupełnienia może być 
odrzucenie oferty.

szacowanie wartości zamówienia
Zamawiający musi również poprawnie oszacować przedmiot za
mówienia. Osobiście spotkałem się z sytuacją, gdy dokumentacja 

dotycząca szacowania była pierwszym elementem przeprowadzanej 
kontroli. Warto zatem zwrócić uwagę na jej właściwe przygotowanie. 
W praktyce szacowanie wartości zamówienia dokonywane jest na 
wiele sposobów. Podstawowy, z jakim się zazwyczaj spotykam, to tzw. 
rozeznanie rynku, gdzie na skutek zapytań pisemnych, mailowych 
lub sprawdzenia cen we własnym zakresie na stronach potencjalnych 
wykonawców, dokonuje się analizy tych cen i wyciąga średnią. Oso
biście uważam, iż tego typu rozwiązanie nie jest złe, ale ciągnie za 
sobą pewne ryzyko. Wyciąganie średniej ceny z cen uzyskanych na 
podstawie rozeznania rynku może w przypadku ich dużej rozbieżności 
nie dać obiektywnego szacunku (co w przypadku wartości zamówień 
na pograniczu tzw. progu unijnego może być bardzo niebezpieczne).

W większości przypadków przygotowaniem opisu przedmiotu zamó
wienia i szacowaniem jego wartości zajmuje się odpowiedni dział 
Zaopatrzenia Medycznego lub Aparatury Medycznej. Warto zatem 
przed przygotowaniem SIWZ zweryfikować je pod kątem ich zgod
ności z Pzp, chociażby ze względu na to, iż pracownicy tych działów 
nie zawsze mają i nie muszą mieć odpowiedniej wiedzy na temat 
właściwego opisywania przedmiotu zamówienia w kontekście zasad 
wynikających z ustawy Pzp.

Przygotowanie siWz
Mając właściwie opisany przedmiot i wartość zamówienia, możemy 
przystąpić do przygotowania dokumentów do wszczęcia postępowa
nia. SIWZ nie będzie się różnić w jakiś istotny sposób od tej, z której 
korzystamy w innych postępowaniach. Warto jednak zwrócić uwagę, 
iż w postępowaniach współfinansowanych ze środków unijnych 
w SIWZ poza elementami, które muszą się w niej znaleźć, a o których 
mowa w art. 36 Pzp, dobrze zawrzeć następujące elementy:
1. Informację o współfinansowaniu zamówienia z odpowiedniego 

Programu Operacyjnego – co prawda taka informacja musi być 
obligatoryjnie wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu, ale uważam, 
iż warto jest ją wskazać również w SIWZ;

2. Informację, iż przewidujemy możliwość unieważnienia postępo
wania w przypadku nieotrzymania dofinansowania – to również 
zamieszczamy w ogłoszeniu o zamówieniu, ale zamieszczenie jej 
w SIWZ nam nie zaszkodzi, a może pomóc wykonawcom;

3. Krótki opis projektu – wskazanie takich informacji pozwoli wy
konawcom szerzej spojrzeć na przedmiot i cel zamówienia.

Oczywiście są to tylko propozycje wynikające z praktyki, a ich 
nieuwzględnienie nie powinno nieść za sobą negatywnych skutków 
dla zamawiającego.

na co warto zwrócić uwagę  
przy sporządzaniu sWiz?
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
ich spełnienia powinny być proporcjonalne i związane z przedmiotem 
zamówienia. Nie warto zatem przesadzać z nadmiernie wygórowa
nymi warunkami. Podczas kontroli warunki udziału w postępowaniu 
i ich opis są szczególnie weryfikowane przez kontrolujących. Przede 
wszystkim należy opisać warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia. 
Chciałbym przy tym ustrzec przed stosowaniem formuły typu: „Wa
runek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

Podczas kontroli warunki 
udziału w postępowaniu 
i ich opis są szczególnie 

weryfikowane przez 
kontrolujących
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prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co 
najmniej (wskazanie ilości) dostawy tożsame/zbliżone do dostaw 
będących przedmiotem zamówienia”. Spotkałem się z twierdzeniem, 
iż takie określenie nie jest naruszeniem przepisu w zakresie sposobu 
opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków w zakresie wie
dzy i doświadczenia, ale również z opinią pokontrolną, wskazującą, 
iż tak opisany warunek jest naruszeniem przepisu art. 22 ust. 1 Pzp, 
oraz w związku z tym wymierzeniem korekty finansowej. Przede 
wszystkim, ze względu na brak jednoznaczności takiego określenia 
może nastąpić trudność w obiektywnej ocenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. Mogę jednak zgodzić się ze stosowaniem 
tego typu sformułowania, pod warunkiem jednak, iż jednocześnie 
określimy, co rozumiemy pod pojęciem „tożsame/zbliżone”.

Opisywania pozostałych warunków z art. 22 Pzp w tego typu zamó
wieniu nie uważam za konieczne. W praktyce spotkałem się z opisa
niem warunku sytuacji finansowej i ekonomicznej w zakresie posia
dania środków finansowych lub zdolności finansowej, lecz osobiście 
uważam, iż w przypadku, gdy dostawa jest jednorazowa, a termin jej 
realizacji jest krótki, nie ma potrzeby sporządzania takiego opisu.

kryteria oceny ofert
W przeważającym stopniu w zamówieniach na tego typu dostawy 
stosowane jest kryterium cena o wadze 100%. Niemniej można za
stanowić się nad zastosowaniem innego, poza ceną, kryterium oceny 
ofert. W zależności od tego, co jest dostawą, może to być np. kryterium 
jakości, funkcjonalności, czy parametrów. Dla przykładu, w 2011 roku 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłosiło przetarg 
na dostawę tomografu komputerowego1, gdzie poza kryterium ceny 
znajdowało się również kryterium jakości. Sposób oceny kryterium 
zastosowany w tym postępowaniu okazał się dobry. Kontrola również 
nie miała co do niego zastrzeżeń.

Jednak wprowadzając takie kryteria należy zachować szczególną 
ostrożność, gdyż zaraz po warunkach udziału w postępowaniu i ich 
opisie, kryteria są kolejnym elementem, jaki podlega szczególnej 
analizie instytucji kontrolujących. Dlatego konstruując pozacenowe 
kryteria oceny ofert warto skorzystać z odpowiednich wytycznych 
Urzędu Zamówień Publicznych2.

Wszczęcie postępowania
Na tym etapie procedury największe znaczenie ma sporządzenie 
ogłoszenia o zamówieniu. O ile w przypadku ogłoszeń publikowanych 
w Biuletynie Zamówień Publicznych nie powinno być z tym więk
szych problemów ze względu na intuicyjny sposób wprowadzania 
danych, tak w przypadku ogłoszeń publikowanych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej czasami może nam to przysporzyć 
niewielkich trudności. W takim wypadku pamiętajmy, iż treść ogło
szenia nie może być inna niż treści SIWZ, w przeciwnym wypadku 
stanowi to poważne naruszenie przepisów Pzp, co w zamówieniach 

1 ht tp://www.uck.gda.pl /zam_pub/administ racja /f i les/pl ik i_2/
siwz_30_2011.pdf
2 Urząd Zamówień Publicznych, Kryteria oceny ofert w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, Warsza
wa 2011.

współfinansowanych dodatkowo obarczone jest wysokimi korektami 
finansowymi. Tworząc zatem ogłoszenie o zamówieniu, posługujmy 
się wytycznymi zawartymi w art. 41 Pzp lub, w przypadku przetargu 
ograniczonego, art. 48 Pzp.

Pamiętajmy o zamieszczeniu informacji dotyczącej współfinanso
wania oraz możliwości unieważnieniu postępowania w przypadku 
nieotrzymaniu dofinansowania (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Jest 
to tym bardziej istotne, gdy jesteśmy dopiero na etapie ubiegania 
się o dofinansowanie. Warto też zamieścić informacje określające 
warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Co 
prawda art. 144 ust. 1 Pzp daje zamawiającemu możliwość wyboru 
umieszczenia tych informacji w SIWZ lub w ogłoszeniu, osobiście 
jednak proponuję zamieszczać to w obu dokumentach.

Proszę również pamiętać, iż w szczególności w przypadku, gdy 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w ogło
szeniu należy zamieścić szczegółowe informacje dla wykonawców 
zagranicznych. Chodzi tu przede wszystkim o wytyczne dotyczące 
składania przez nich dokumentów na potwierdzenie spełniania wa
runków udziału w postępowaniu oraz ich form, co możemy znaleźć 
w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Powyższa kwestia 
była poruszona w jednym ze sprawozdań Komisji Europejskiej3 z au
dytu zamówień publicznych, w którym wytknięto, iż w ogłoszeniu 
o przetargu brak informacji „dotyczących dokumentów, które mają 
być złożone przez oferentów z innych państw członkowskich”. W od
powiedzi państwo członkowskie (Polska) stwierdziło, iż przepisy 
dyrektywy 2004/18/WE oraz ustawy o zamówieniach publicznych 
nie nakładają obowiązku wpisywania do ogłoszenia o przetargu tych 
szczegółowych informacji. Władze polskie poinformowały również, 
że analiza obecnych procedur udzielania zamówień publicznych 
wykazuje, że wymagane szczegółowe informacje o niezbędnych 
dokumentach pojawiły się w większości ogłoszeń o przetargach 
mimo braku obowiązku zamieszczania tych informacji. Jednakże 
w niektórych przypadkach objętość ogłoszenia (tj. maksymalnie 650 
wyrazów według zalecenia Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspól
not Europejskich) nie pozwala na zamieszczenie tych informacji. 
Komisja wyraziła następujące stanowisko w tym zakresie  „Służby 
Komisji odnotowują odpowiedź władz polskich stwierdzającą, że 
obecne ogłoszenia o przetargach zawierają wymagane informacje, 
jeżeli pozwala na to objętość ogłoszenia. W kwestii równorzędnych 
dokumentów dla oferentów zagranicznych, służby Komisji pragną 
zalecić, aby w przyszłości władze polskie umieszczały w ogłoszeniu 
o zamówieniu również informacje o tych równorzędnych dokumen
tach lub określały jedynie w SIWZ dokumenty wymagane zarówno 
od polskich, jak i zagranicznych oferentów. Ma to na celu zapewnienie 
pełnej przejrzystości i równego traktowania oferentów (zasady Trak
tatu WE stanowią podstawę prawną tego ustalenia)4.” O obowiązku 

3 Audyty zamówień publicznych 19-23 września 2005 r.  nr 2005/PL/
REGIO/13/227/1, 19-23 czerwca 2006 r. – nr 2006/PL/REGIO/13/476/1.
4 Treść Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 maja 2011 roku 
KIO/KU 35/11.
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zamieszczenia informacji odnośnie wykonawców zagranicznych 
wypowiada się również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, 
np. w wyroku z dnia 19 października 2010 r. (KIO/UZP 76/10).

Dopełnieniem procedury wszczęcia postępowania po publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu będzie zamieszczenie SIWZ na stronie 
internetowej. W przypadku, kiedy nasza SIWZ jest zamieszczana na 
stronie w formie nieedytowalnej (np. w pliku PDF), warto zamieścić 
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. Przede wszystkim odciąży 
nas to od wniosków wykonawców o przesłanie załączników w wersji 
edytowalnej, co nie jest rzadkością.

Przebieg postępowania
Samo postępowanie może mieć różny przebieg. Jednym razem może 
nam się zdarzyć, iż od wszczęcia postępowania do upływu termi
nu składania ofert nic się nie będzie działo. W innym przypadku, 
w tym okresie będziemy mieli szereg czynności do wykonania (to 
odpowiedzi na pytania, zmiana SWIZ i ogłoszenia, w skrajnych wy
padkach odwołanie, a nawet unieważnienie postępowania). W takich 
sytuacjach pamiętajmy o zachowywaniu dyrektyw postępowania 
wynikających z Pzp. W przypadku pytań i odpowiedzi postępujmy 
zgodnie z art. 38 Pzp, przy czym ocena, czy odpowiadamy na py
tania zadane po terminie na ich zgłaszanie, według mnie powinna 
być każdorazowo analizowana pod kątem istotności tych pytań dla 
postępowania. Jeżeli pytania są rzeczowe, merytoryczne i mogą mieć 
wpływ na wynik postępowania, proponowałbym odpowiedzieć na nie, 
nawet przy założeniu, że trzeba by było przedłużyć termin składania 
ofert. W razie zmiany SIWZ pamiętajmy o czynnościach następczych 
(art. 38 ust. 4 i 6 Pzp). W przypadku zmian ogłoszenia pamiętajmy 
o odpowiednim przedłużaniu terminu składania ofert lub wniosków 
w sytuacji, gdy taka zmiana jest obowiązkowa (art. 12 a Pzp).

Badanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej, 
zakończenie postępowania
Gdy już wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie, rozpo
czynamy kolejny bardzo istotny etap postępowania – badanie i ocenę 
ofert. Dlaczego jest to tak istotna część? Otóż to właśnie podczas 
badania i oceny oferty popełnianych jest bardzo wiele błędów, które 
potem stają się pożywką dla kontrolujących, szczególnie w zamówie
niach współfinansowanych ze środków UE. Dlatego badajmy bardzo 
dokładnie każdą ofertę. Jeśli jest ich dużo, proponuję wprowadzić 
swoistą listę sprawdzającą, w której określimy wszystkie elementy, 
jakie należy zbadać w ofercie. Takie rozwiązanie daje przede wszyst
kim możliwość sprawdzenia potencjalnie wszystkich najistotniejszych 
elementów oferty, a dodatkowo powoduje, iż wszystkie oferty będą 
oceniane w ten sam sposób.

Ocena ofert powinna być dokonana przez komisję przetargową (jeśli 
takowa występuje, jeśli nie, to przez osobę posiadającą wiedzę me

rytoryczną w zakresie przedmiotu zamówienia). Komisja w mojej 
ocenie powinna składać się z osób biorących udział w przygotowaniu 
i prowadzeniu postępowania. Uważam, że błędem i nadmiernym 
formalizmem jest powoływanie na członków komisji osób, które 
z punktu widzenia przedmiotowego postępowania nie miały w nim 
żadnego udziału, a ich obecność wynika jedynie z funkcji pełnionych 
w instytucji zamawiającej.

Oceniamy przede wszystkim to, czy wykonawca spełnia określone 
przez nas warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowany przed
miot zamówienia  nasze wymagania. W przypadku, gdy zachodzą 
przesłanki wykluczenia wykonawcy bądź odrzucenia oferty pamię
tajmy, żeby odpowiednio wezwać do uzupełnienia albo wyjaśnienia 
dokumentów (art. 36 ust. 3 i 4 Pzp) lub wyjaśnienia treści oferty (art. 
87 ust. 1 Pzp), o ile istnieje taka możliwość. Jest to o tyle istotne, iż 
zaniechanie tych czynności w przypadku, gdy zachodzą przesłanki 
ich zastosowania, może być w konsekwencji podstawą do wniesie
nia środków ochrony prawnej, a w późniejszym czasie podstawą do 
stwierdzenia naruszeń wykrytych podczas kontroli. Należy przy tym 
jasno formułować żądania, a nadto w sposób wyczerpujący podać 
merytoryczną podstawę wezwania do wyjaśnienia czy uzupełnienia.

Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, przesyłamy zawiado
mienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, a w przypadku, gdy wy
kluczyliśmy jakiegoś wykonawcę lub odrzuciliśmy ofertę, informuje
my o tym wykonawców, którzy złożyli oferty. Tutaj przede wszystkim 
proponuję bardzo dokładnie i wyczerpująco podać uzasadnienie 
faktyczne i prawne odrzucenia lub wykluczenia. Z doświadczenia 
wiem, że niejednokrotnie dobre uzasadnienie staje się w przypadku 
wniesienia odwołania argumentum certum w trakcie postępowania 
odwoławczego, które nie będzie od nas wymagało dodatkowego 
nakładu pracy podczas rozprawy przed KIO.

Po przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty rozpoczyna się tzw. 
okres stand still, czyli okres, podczas którego nie możemy zawrzeć 
umowy, a który jest jednocześnie okresem kiedy wykonawcy mogą 
wnieść odwołanie. Odstępstwa od tego są możliwe wyłącznie w okre
ślonych w ustawie przypadkach (art. 94 Pzp). Po zakończeniu tego 
okresu możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
Po zawarciu umowy zostaje nam jeszcze jedna czynność, a miano
wicie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Proszę o tym pamiętać 
i nie odwlekać tego na później (spotkałem się z przypadkami gdzie 
takie ogłoszenie było publikowane po kilku miesiącach od podpi
sania umowy).

dokumentacja postępowania
Dokumentacja postępowania jest odzwierciedleniem przebiegu postę
powania o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego warto zwrócić 
szczególną uwagę na sposób jej kompletowania. Na dokumentację 
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postępowania składają się w szczególności dokumenty z szacowania 
wartości zamówienia, SIWZ, ogłoszenia, wszelka korespondencja 
powstała podczas jego trwania. Ważne jest również, by w sposób 
właściwy wypełnić protokół, który nierzadko jest skrupulatnie we
ryfikowany przez kontrole.

Jest jeszcze jedna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Otóż do
kumentacja z postępowania, gdzie zamówienie jest współfinansowane 
ze środków UE, musi być oznakowana odpowiednimi logotypami. 
Informacje, jak należy oznakować dokumentację w projektach zawarte 
są w specjalnych opracowaniach, np. w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko jest to opracowanie pod nazwą „Zasady 
promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego In
frastruktura i Środowisko 20072013”. Należy na to kwestię zwrócić 
uwagę. Osobiście byłem świadkiem, gdy podczas kontroli zamówienia 
współfinansowanego ze środków UE osoba kontrolująca linijką mie
rzyła odstępy pomiędzy logotypami i ich wielkości na segregatorze 
i dokumentach. Zdumiewające tym bardziej, że po dokładnym zmie
rzeniu tych znaków, zakończono kontrolę postępowania.

Podsumowanie
Przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamó
wienia publicznego na dostawę artykułów medycznych ze środków 

współfinansowanych z Unii Europejskiej, co do zasady, pod względem 
proceduralnym nie różni się od postępowań prowadzonych w zwy
kłym trybie z funduszy własnych jednostki. Tym samym właściwe 
postępowanie, nienaruszające podstawowych zasad udzielania zamó
wień publicznych, powinno nas uchronić od negatywnych skutków 
kontroli, która w zamówieniach współfinansowanych prędzej czy 
później nastąpi. Poza tym powinniśmy przy takich postępowaniach 
posiadać podstawową wiedzę na temat wytycznych w sprawie kwa
lifikowalności wydatków w danym programie oraz wiedzieć, za co 
i w jakiej wysokości grożą nam korekty finansowe za naruszenie 
przepisów.

W celu uniknięcia naruszeń proponuję zastosowanie mechanizmu 
zarządzenia ryzykiem w postępowaniu. Polega to na tym, iż każda 
czynność w postępowaniu jest analizowana pod kątem występowania 
jej skutków, a także ryzyk. Ma to znaczenie przede wszystkim przy 
kwestiach newralgicznych dla postępowania (np. przy określeniu 
warunków udziału w postępowaniu analizujemy skutki określenia 
wygórowanych warunków i ewentualne ryzyka, prawdopodobieństwo 
wystąpienia odwołań, zarzutów pokontrolnych). Jest to bardzo dobra 
praktyka, która pozwala wypracować sposób postępowania podczas 
ewentualnych problemów w trakcie procedury, jak również ułatwia 
podejmowanie decyzji w takich sytuacjach. ■
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