
WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI  
w zw. z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, Dz.U z 2020 r. poz. 1492, Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), dalej  

dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

 

Organ kontroli: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Jednostka kontrolująca: (należy dokonać wyboru) 

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament Kontroli 

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

Termin kontroli: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jednostka kontrolowana: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer i nazwa projektu współfinansowanego ze środków UE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli: Uwagi 

A. Obszary kontrolowane niezależnie od wartości zamówienia, jeśli przeprowadzenie postępowania podlegało przepisom ustawy PZP: 

1. Uprawnienie zamawiającego do stosowania przepisów ustawy PZP w zakresie prowadzonego postępowania (zakres podmiotowy) – art. 4-6 

ustawy PZP 

2. Kwalifikacja zamówienia lub konkursu ze względu na jego kategorię (rodzaj) oraz wartość – art. 2-3, art. 359 ustawy PZP 

3. Prawidłowość przeliczenia kursu PLN/EUR do ustalenia wartości zamówienia lub konkursu – art. 3 

4. Wyłączenia podmiotowe lub przedmiotowe ze stosowania przepisów ustawy PZP (jeśli dotyczy) – art. 9-14 ustawy PZP 

5. Stosowanie zasad przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 16-18, art. 20 ustawy PZP, 

art. 290 ustawy PZP (jeśli dotyczy) tj. zasad: 

a) konkurencyjności i równego traktowania,  

b) przejrzystości 

c) proporcjonalności 

d) efektywności 

e) praworządności 

f) bezstronności i obiektywizmu 

g) jawności postępowania 

h) poufności, w tym zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa 

i) pisemności 

6. Przestrzeganie zasady ochrony danych osobowych i udostępniania tych danych podczas przygotowania i prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a także sposób wykonania przez zamawiającego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych 

osobowych, zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych oraz wpływu na wynik postępowania żądań osoby, której dane dotyczą (jeśli 

dotyczy)– art. 18 ust. 6 oraz art. 19 ustawy PZP 

Kontrola obejmuje powyższe 

zagadnienia w zakresie, w 

jakim postępowanie 

kontrolowanego ma lub może 

mieć bezpośredni albo 

pośredni wpływ na 

kwalifikowalność wydatków w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 oraz 

stwierdzenie nieprawidłowości 

indywidualnej w rozumieniu 

Ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-

2020 (tzw. ustawy 

wdrożeniowej) wraz z aktami 

wykonawczymi i Wytycznymi 

wydanymi na podstawie tej 

ustawy przez ministra 
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7. Zgodność działań zamawiającego w zakresie udzielanego zamówienia z polityką zakupową państwa określoną w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów w zw. z art. 21 ustawy PZP 

8. Terminowość sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówienia, sposób jego publikacji, jego treść, zgodność ze wzorem oraz 

aktualność, a także umieszczenie przedmiotowego postępowania w planie postępowań – art. 23 ustawy PZP 

9. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym: 

a) podział zamówienia na części (jeśli dotyczy) – art. 24 ustawy PZP 

b) niepodzielność zamówienia (jeśli dotyczy) – art. 25 ustawy PZP 

c) odrębność zamówień w przypadku, gdy zamówienie służy wykonywaniu działalności sektorowej i innych rodzajów działalności – art. 

26 ustawy PZP 

d) równoczesność występowania różnych rodzajów zamówień w postępowaniu – art. 27 ustawy PZP 

10. Prawidłowość ustalenia wartości zamówienia (wartości szacunkowej) w zależności od rodzaju i przedmiotu zamówienia: 

a) uwzględnienie zasady należytej staranności – art. 28,  

b) uwzględnienie w wartości zamówienia wartości zamówień udzielanych w częściach - art. 30, art. 34-35 ustawy PZP 

c) uwzględnienie w wartości zamówienia wartości zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 7, art. 388 pkt 2 lit. c), art. 

415 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP, opcji oraz wznowień – art. 31 ust. 1 i 2 ustawy PZP 

d) uwzględnienie zakazu zaniżania wartości zamówienia lub konkursu, wybierania sposobu ustalenia wartości zamówienia oraz 

podziału zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy – art. 29 ustawy PZP 

e) uwzględnienie w wartości zamówienia wartości nagród w dialogu konkurencyjnym i w partnerstwie innowacyjnym (jeśli dotyczy) – art. 

31 ust. 4 ustawy PZP 

f) prawidłowość ustalenia wartości partnerstwa innowacyjnego (jeśli dotyczy) – art. 31 ust. 3 ustawy PZP 

g) prawidłowość ustalenia wartości dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej lub konkursu - art. 32 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

11. Prawidłowość ustalenia wartości zamówienia w przypadku zamawiającego składającego się z kilku jednostek organizacyjnych (zakupy 

wspólne) – art. 33 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

12. Zachowanie terminu ustalenia lub zmiany wartości zamówienia – art. 36 ustawy PZP 

13. Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej pomocniczych działań 

zakupowych – art. 37 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

14. Prawidłowość wspólnego przygotowania lub przeprowadzenia postępowania (lub zorganizowania konkursu) w całości lub części przez kilku 

zamawiających oraz udzielenia zamówienia, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, udzielenia 

zamówienia na podstawie umowy ramowej lub objętego dynamicznym systemem zakupów (jeśli dotyczy) – art. 38 ustawy PZP oraz 

odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących tych instytucji prawnych (jeśli dotyczy) 

15. Wyznaczenie zamawiającego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – art. 41 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

16. Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE – art. 42 ustawy PZP lub utworzenia w drodze porozumienia wspólnego 

podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE – art. 43 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

17. Nabycie produktów lub usług albo dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego – art. 44, art. 48-50 ustawy PZP (jeśli 

dotyczy) 

właściwego ds. rozwoju 

regionalnego 
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18. Udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego lub objętych dynamicznym systemem 

zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego wyznaczonego lub powołanego przez organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego oraz sposób współdziałania z tym centralnym zamawiającym – art. 49 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

19. Czynności podejmowane przez kierownika zamawiającego lub pracowników, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie 

zastrzeżonych dla niego czynności  - art. 52 ustawy PZP 

20. Komisja przetargowa – powołanie, zadania, podejmowane czynności, skład – art. 55 ust. 1-3 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

21. Biegli - powołanie, zadania, podejmowane czynności, - art. 55 ust. 4 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

22. Zachowanie bezstronności przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego 

postępowania lub osoby udzielające zamówienia - art. 56 ust. 1 i 2 pkt 1-6 ustawy PZP 

23. Powtórzenie czynności w postępowaniu podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu - art. 56 ust. 2 pkt 7 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

24. Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie oraz podstawy wykluczenia wykonawców – art. 57 ustawy PZP 

25. Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – art. 58-60 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

26. Warunki stawiane wykonawcom, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP (zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, jest społeczna i 

zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych) – art. 94 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

27. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy  – art. 95 ustawy 

PZP (jeśli dotyczy) lub innych wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, 

zatrudnieniem lub zachowaniem poufności informacji – art. 96 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

28. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, forma składania ofert, prawidłowość określenia środków komunikacji 

elektronicznej oraz wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej – art. 61-70 

ustawy PZP 

29. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych oraz udział wykonawców w doradztwie lub inne ich zaangażowanie w przygotowanie 

zamówienia – art. 84-85 ustawy PZP 

30. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, tj. 

a) treść protokołu postępowania i załączników oraz zgodność treści protokołu postępowania (i załączników wytworzonych przez 

zamawiającego) z pozostałymi dokumentami postępowania i stanem faktycznym – art. 72-73 ustawy PZP 

b) udostępnianie protokołu postępowania i załączników oraz przestrzeganie ograniczeń jawności protokołu związanych z ochroną 

danych osobowych – art. 74-76 ustawy PZP 

c) przechowywanie protokołu postępowania wraz z załącznikami – art. 78 - 80 ustawy PZP 

d) treść, przechowywanie i udostępnianie protokołu  prac sądu konkursowego – art. 349 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

31. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Prezesa UZP, o którym mowa w art. 81 ustawy PZP oraz obowiązków sprawozdawczych o 

udzielonych zamówieniach, o których mowa w art. 82 ustawy PZP 

32. Przesłanki i termin sporządzenia oraz treść raportu z realizacji zamówienia – art. 446 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

33. Wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego - przesłanki odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy), terminowość wypłaty 

wynagrodzenia, zasadność dochodzenia kar umownych (jeśli dotyczy) 
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B. Obszary kontrolowane w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi 

unijne: 

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego – art. 83 ustawy PZP 

2. Ogłoszenie o zamówieniu – sposób i termin publikacji, treść, sprostowanie lub zmiana – art. 86-88, art. 90 ustawy PZP 

3. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych - sposób i terminy publikacji, treść, sprostowanie lub 

zmiana – art. 89 -90 ustawy PZP 

4. Podział zamówienia na części – art. 91 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

5. Określenie warunków składania ofert wariantowych – art. 92 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

6. Określenie warunków składania ofert za pomocą lub przy dołączeniu katalogu elektronicznego – art. 93 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

7. Wadium – wysokość, określenie warunków wniesienia, zatrzymania i zwrotu, postępowanie zamawiającego w tym zakresie – art. 97-98 

ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

8. Treść i sposób opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych – art. 99-107 

ustawy PZP 

9. Określenie podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania oraz postępowanie zamawiającego w tym zakresie - art. 108-111 ustawy PZP 

10. Określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu, sposobu ich spełnienia, a także sposobu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) oraz postępowanie zamawiającego w 

tym zakresie  – art. 112-123 ustawy PZP 

11. Podmiotowe środki dowodowe -  rodzaje środków oraz określenie warunków ich złożenia, uzupełnienia lub poprawy, a także postępowanie 

zamawiającego w tym zakresie – art. 124-128 ustawy PZP 

12. Prawidłowość określenia trybu udzielenia zamówienia oraz wszczęcia postępowania i wyznaczenia terminów składania ofert, ofert wstępnych 

oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przesłanki i warunki prowadzenia postępowania w trybie innym, niż przetarg 

nieograniczony albo przetarg ograniczony (jeśli dotyczy) – art. 129-131 ustawy PZP, art. 153 ustawy PZP, art. 170 w zw. z art. 153 ustawy 

PZP, art. 189 ust. 1 ustawy PZP, art. 209 ust. 1 ustawy PZP, art. 214 ustawy PZP  

13. Treść i sposób upublicznienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wyjaśnienia do treści SWZ (jeśli dotyczy), zmiana treści SWZ (jeśli 

dotyczy) – art. 132-137 ustawy PZP (przetarg nieograniczony), art. 140-143 ustawy PZP (przetarg ograniczony) 

14. Określenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym - art. 138 ustawy PZP albo terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu – art. 144-145 ustawy PZP oraz terminu składania ofert w przetargu ograniczonym - art. 151 ustawy PZP 

15. Przesłanki odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego i prawidłowość postępowania 

zamawiającego w tym zakresie – art. 146-147 ustawy PZP 

16. Prawidłowość postępowania zamawiającego w zakresie ograniczenia liczby wykonawców oraz zaproszenia wykonawców do składania ofert w 

przetargu ograniczonym – art. 148-150 ustawy PZP 

17. Stosowanie tzw. procedury odwróconej przy kwalifikacji podmiotowej wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 139 ustawy PZP (jeśli 

dotyczy) 

18. Prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem– art. 152-168 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

19. Prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego– art. 169-188 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 
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20. Prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego– art. 189-207 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

21. Prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia– art. 208-212 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

22. Dopuszczalność udzielenia zamówienia z wolnej ręki, prawidłowość postępowania zamawiającego w tym zakresie oraz spełnienie przez 

zamawiającego obowiązków informacyjnych związanych z udzieleniem zamówienia z wolnej ręki – art. 213-217 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

23. Zgodność treści oferty lub oferty wstępnej (jeśli dotyczy) z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia 

24. Określenie terminu związania wykonawcy ofertą, postępowanie zamawiającego związane z przedłużeniem tego terminu (jeśli dotyczy) – art. 

220 ustawy PZP, art. 252 ust. 2 i 3 ustawy PZP 

25. Postępowanie zamawiającego przy otwarciu i ocenie ofert oraz wzywaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień i przyjmowaniu wyjaśnień 

dotyczących ceny (jeśli dotyczy), a także stosowanie przesłanek odrzucenia oferty (jeśli dotyczy) – art. 221-226 ustawy PZP 

26. Przesłanki stosowania i prawidłowość przeprowadzenia aukcji elektronicznej– art. 227-238 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

27. Opis kryteriów oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem terminu tego wyboru – art. 239-253 ustawy PZP, ponowne 

badanie i ocena ofert w przypadku unieważnienia postępowania (jeśli dotyczy) – art. 263 ustawy PZP 

28. Prawidłowość postępowania zamawiającego w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych po wyborze najkorzystniejszej oferty – art. 

253 ustawy PZP 

29. Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania oraz prawidłowość ich stosowania – art. 255 ustawy PZP 

30. Fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania oraz prawidłowość ich stosowania – art. 256-258 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

31. Prawidłowość postępowania zamawiającego w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych po unieważnieniu postępowania– art. 260, art. 

262 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

32. Zgodność przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego (i aneksów do umowy – jeśli dotyczy) z ofertą oraz SWZ, termin zawarcia 

umowy z wykonawcą, forma umowy, postanowienia umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podwykonawstwa (jeśli 

dotyczy), klauzul obowiązkowych, braku klauzul abuzywnych, czasu obowiązywania, wysokości oraz warunków wypłaty wynagrodzenia 

wykonawcy, opcji (jeśli dotyczy), zmian umowy (jeśli dotyczy), sposobu i warunków zakończenia umowy - art. 264, art. 431-465 ustawy PZP 

33. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – treść, sposób oraz termin publikacji – art. 265 ustawy PZP 

C. Obszary kontrolowane w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu – sposób i termin publikacji, treść, sprostowanie lub zmiana – art. 87 ust.1 i 2 ustawy PZP, art. 267-272, art. 276 

ustawy PZP, art. 288 ust. 2 

2. Podział zamówienia na części – art. 91 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

3. Określenie warunków składania ofert wariantowych– art. 92 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

4. Określenie warunków składania ofert za pomocą lub przy dołączeniu katalogu elektronicznego – art. 93 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

5. Wadium – wysokość, określenie warunków wniesienia, zatrzymania i zwrotu, postępowanie zamawiającego w tym zakresie – art. 97 ust. 1 i 

ust. 3-10, art. 98, art. 281 ust. 2 pkt 10 ustawy PZP 

6. Treść i sposób opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych – art. 99-107 

ustawy PZP 

7. Określenie podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania oraz postępowanie zamawiającego w tym zakresie - art. 108-111 ustawy PZP 
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8. Określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu, sposobu ich spełnienia oraz sposobu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także postępowanie zamawiającego w tym zakresie  

– art. 112-123 ustawy PZP 

9. Podmiotowe środki dowodowe -  rodzaje środków oraz określenie warunków ich złożenia, uzupełnienia lub poprawy, a także postępowanie 

zamawiającego w tym zakresie – art. 125 ust. 1, ust. 3-5, art. 128 ustawy PZP, art. 274 ustawy PZP 

10. Prawidłowość określenia trybu udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem przesłanek i warunków prowadzenia postępowania w trybie innym, 

niż tryb podstawowy – jeśli dotyczy) oraz wszczęcia postępowania i wyznaczenia terminów składania ofert, ofert wstępnych oraz wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu – art. 131, art. 189 ust. 1, art. 301, art. 305 ustawy PZP 

11. Treść i sposób upublicznienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wyjaśnienia do treści SWZ (jeśli dotyczy), zmiana treści SWZ (jeśli 

dotyczy) w trybie podstawowym – art. 277 ust. 1, art. 280–281, art. 284-286 ustawy PZP ustawy PZP, art. 295 ust. 3 i 4  

12. Treść i sposób upublicznienia opisu potrzeb i wymagań w przypadku prowadzenia negocjacji w trybie podstawowym, w przypadku, w którym 

prowadzenie negocjacji jest obowiązkowe – art. 277 ust. 2 w zw. z art. 275 ust. 3 ustawy PZP, art. 280, art. 282, art. 284-286 ustawy PZP 

(jeśli dotyczy) 

13. Określenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym – art. 283 ustawy PZP -  

14. Przedmiot oraz sposób prowadzenia negocjacji w trybie podstawowym, w przypadku w którym prowadzenie negocjacji nie jest obowiązkowe, 

treść zaproszenia do składania ofert dodatkowych, treść ofert dodatkowych - art. 275 ust. 2, art. 278, art. 287 ust. 3, art. 288-290, art. 291 ust. 

1 i 3, art. 293 ust. 1, art. 294, art. 296 ust. 1-2 (jeśli dotyczy) 

15. Przedmiot oraz sposób prowadzenia negocjacji w trybie podstawowym, w przypadku w którym prowadzenie negocjacji jest obowiązkowe, 

treść zaproszenia do składania ofert ostatecznych - art. 275 ust. 3, art. 279, art. 287 ust. 4, art. 288-290, art. 291 ust. 2-4, art. 292, art. 293 

ust. 2, art. 295, art. 296 ust. 3 (jeśli dotyczy) 

16. Prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego – art. 189-207 ustawy PZP z uwzględnieniem art. 297-299 

ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

17. Prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia– art. 208-212 ustawy PZP z uwzględnieniem art. 300-303 

ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

18. Dopuszczalność udzielenia zamówienia z wolnej ręki, prawidłowość postępowania zamawiającego w tym zakresie oraz spełnienie przez 

zamawiającego obowiązków informacyjnych związanych z udzieleniem zamówienia – art. 213-217 ustawy PZP z uwzględnieniem art. 304-

306 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

19. Zgodność treści oferty (lub oferty dodatkowej) z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia 

20. Treść ofert ostatecznych składanych w trybie podstawowym, w którym prowadzono negocjacje – art. 296 ustawy PZP 

21. Określenie terminu związania wykonawcy ofertą, postępowanie zamawiającego związane z przedłużeniem terminu  – art. 307 ustawy PZP, 

art. 252 ust. 2 i 3 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

22. Postępowanie zamawiającego przy otwarciu i ocenie ofert oraz wzywaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień i przyjmowaniu wyjaśnień 

dotyczących ceny (jeśli dotyczy), a także stosowanie przesłanek odrzucenia oferty (jeśli dotyczy) – art. 221-226 ustawy PZP z 

uwzględnieniem art. 287 ust. 2-4 ustawy PZP, art. 296 ust. 2,  

23. Przesłanki stosowania i prawidłowość przeprowadzenia aukcji elektronicznej– art. 227 ust. 2 oraz art. 228 – 238, art. 308 ust. 1 ustawy PZP 

(jeśli dotyczy) 
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24. Opis kryteriów oceny ofert (lub kryteriów oceny ofert ostatecznych w przypadku, w którym zamawiający prowadził negocjacje w trybie 

podstawowym) oraz wybór najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem terminu tego wyboru – art. 239-253 ustawy PZP, ponowne badanie i 

ocena ofert w przypadku unieważnienia postępowania (jeśli dotyczy) – art. 263, art. 287 ust. 1, art. 295 ust. 1 pkt 4, ust. 2-4 ustawy PZP 

25. Prawidłowość postępowania zamawiającego w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych po wyborze najkorzystniejszej oferty – art. 

253 ustawy PZP 

26. Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania oraz prawidłowość ich stosowania – art. 255 ustawy PZP 

27. Fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania oraz prawidłowość ich stosowania– art. 256, art. 258, art. 310 ustawy PZP (jeśli 

dotyczy) 

28. Prawidłowość postępowania zamawiającego w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych po unieważnieniu postępowania  – art. 260, 

art. 262 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

29. Zgodność przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego (i aneksów do umowy – jeśli dotyczy) z ofertą oraz SWZ, termin zawarcia 

umowy z wykonawcą, forma umowy, postanowienia umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podwykonawstwa (jeśli 

dotyczy), klauzul obowiązkowych, braku klauzul abuzywnych, czasu obowiązywania, wysokości oraz warunków wypłaty wynagrodzenia 

wykonawcy, opcji (jeśli dotyczy), zmian umowy (jeśli dotyczy), sposobu i warunków zakończenia umowy - art. 308 ust. 2-3  ustawy PZP, art. 

431-465 ustawy PZP 

30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – treść, sposób oraz termin publikacji – art. 309 ustawy PZP 

D. Pozostałe obszary: 

1. Przesłanki zawarcia umowy ramowej oraz udzielanie zamówień w oparciu o umowę ramową– art. 311-315 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

2. Przesłanki ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, komunikacja z wykonawcami, obowiązki publikacyjne i informacyjne 

zamawiającego, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów, kwalifikacja podmiotowa 

wykonawców, zaproszenie wykonawców do udziału w systemie i składania ofert, kryteria oceny ofert i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty 

– art.. 316-324 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

3. Wywiązanie się zamawiającego z obowiązku przeprowadzenia konkursu, jeśli jego przeprowadzenie jest obowiązkowe – art. 325 ust. 2-3 

ustawy PZP. 

4. Przesłanki organizacji konkursu, warunki udziału w konkursie, opis przedmiotu konkursu, treść regulaminu konkursu i jej zmiana, organizacja, 

skład i tryb pracy sądu konkursowego – art. 325-337, art. 342 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

5. Prawidłowość prowadzenia konkursu w procedurze konkursu ograniczonego, z uwzględnieniem sposobu publikacji i treści ogłoszenia o 

konkursie, określenia terminu składania oraz przesłanek odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, oceny prac 

konkursowych, rozstrzygnięcia konkursu - art. 339-341, art. 343-348, art. 350-353 ustawy PZP 

6. Prawidłowość prowadzenia konkursu w procedurze konkursu nieograniczonego, z uwzględnieniem sposobu publikacji i treści ogłoszenia o 

konkursie, oceny prac konkursowych, rozstrzygnięcia konkursu oraz sporządzenia protokołu prac sądu konkursowego - art. 338, art. 340-341, 

art. 344-353 ustawy PZP 

7.  Zakończenie konkursu - przesłanki unieważnienia konkursu (jeśli dotyczy), termin wypłaty nagrody lub zaproszenia do negocjacji (jeśli 

dotyczy), spełnienie obowiązków zamawiającego w zakresie przechowywania dokumentacji konkursu – art. 354-358 ustawy PZP. 
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8. Przedmiot zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu Działu IV Rozdziału 4 ustawy PZP, prawidłowość 

wyłączenia przepisów ustawy PZP określonych w art. 360, kwalifikacja podmiotowa wykonawców w zamówieniu oraz termin zawarcia umowy 

na usługi określone w art. 361 ust. 1 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

9. Prawidłowość stosowania przepisów ustawy do zamówień sektorowych (przeprowadzenie postępowania, kwalifikacja wykonawców, 

udzielenie zamówienia) – art. 362-394 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

10. Prawidłowość stosowania przepisów ustawy do zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (przeprowadzenie postępowania, 

kwalifikacja wykonawców, udzielenie zamówienia) – art. 395-430 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

11. Wpływ postępowania odwoławczego, skargowego lub polubownego na wynik postępowania o udzielenie zamówienia (albo odpowiednio 

wynik konkursu) oraz udział zamawiającego w postępowaniu odwoławczym, skargowym lub polubownym – Dział IX i X ustawy PZP (jeśli 

dotyczy) 

12. Przestrzeganie przepisów ustawy PZP w zakresie kontroli zamówień publicznych (dotyczy kontroli prowadzonych w imieniu lub na zlecenie 

organu kontroli – Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020) określonych w Dziale XI ustawy PZP (jeśli dotyczy) 

13. Przestrzeganie postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych lub innych odpowiednich wewnętrznych aktów prawnych 

obowiązujących w jednostce kontrolowanej, dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przepisów ustawy PZP 

 

II. Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od jednostki kontrolowanej (w zw. z art. 605 ustawy PZP) Uwagi: 

⎯ Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 

⎯ Informacja o przeprowadzonych kontrolach przedmiotowego postępowania przez inne organy, w tym dokumenty zawierające informacje o 

wyniku kontroli 

⎯ Protokoły oględzin przedmiotu zamówienia sporządzone w związku z uprzednią kontrolą, prowadzoną przez inny organ 

⎯ Regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego związane z udzielaniem zamówień publicznych 

⎯ Polityka bezpieczeństwa informacji i inne akty prawa wewnętrznego związane z przestrzeganiem ochrony danych osobowych i 

udostępnianiem danych osobowych na żądanie osób, których dane dotyczą oraz osób trzecich 

⎯ Dokumentacja wewnętrzna zawierająca regulacje w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów, korupcji, nadużyć finansowych  

⎯ Dokumentacja związana z powierzaniem i zlecaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań przez spółkę - uchwały 

organu stanowiącego, umowy zawarte pomiędzy jednostką samorządu a spółką, akty tworzące spółkę oraz regulujące jej przedmiot 

działalności 

⎯ Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli PZP tego wymaga 

⎯ Plan  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z aktualizacjami, dowody jego upublicznienia 

⎯ Dokumenty niezbędne do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów postępowania/udzielania zamówień lub przesłanek 

wyłączenia stosowania ustawy PZP 

⎯ Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach,  

Organ kontroli przedstawia 

żądanie udostępnienia do 

wglądu oryginałów 

dokumentów lub przekazania 

ich kopii, w tym kopii 

elektronicznych w całości lub 

w części wskazanego zakresu 

dokumentów. Zakres żądania 

podlega każdorazowo 

dostosowaniu do rodzaju 

zamówienia, trybu 

przeprowadzonego 

postępowania/konkursu, a 

także celu, rodzaju i trybu 

prowadzonej kontroli oraz 

okresu objętego kontrolą. 

Zakres żądania określa organ 

kontroli 
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⎯ Rejestry postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestry postępowań konkursowych, rejestry postępowań prowadzonych bez 

stosowania ustawy PZP 

⎯ Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego oraz wyniki tej analizy 

⎯ Strategia zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodna z polityką zakupową państwa 

⎯ Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeśli występuje) 

⎯ Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej, regulamin prac komisji przetargowej 

⎯ Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania sądu konkursowego, 

⎯ Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania zespołu do nadzoru nad realizacją umowy 

⎯ Upoważnienia do dokonywania czynności w postępowaniu/konkursie lub czynności związanych z przygotowaniem postępowania/konkursu 

⎯ Oświadczenia złożone przez kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, osoby wykonujące czynności związane z 

przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego (ew. osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające 

zamówienia) o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, które powodują wyłączenie z dokonywania czynności w postępowaniu (oświadczenia 

o braku konfliktu interesów, oświadczenia o niekaralności) 

⎯ Dokumenty potwierdzające ustalenie (szacowanie) wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień podobnych oraz opcji 

⎯ Dokumentacja robocza, notatki, korespondencja wewnętrzna sporządzone w związku z prowadzonym postępowaniem/konkursem 

⎯ Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli zostało zamieszczone 

⎯ Ogłoszenie o zamówieniu (oraz sprostowania/zmiany ogłoszenia)  wraz z załącznikami oraz dowody upublicznienia ogłoszenia/ 

zmian/sprostowań ogłoszenia 

⎯ Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ oraz zmiany SWZ) wraz z załącznikami, dowody upublicznienia SWZ/ zmienionego SWZ, 

dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SWZ  

⎯ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami oraz dowody upublicznienia, dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu 

przedmiotu zamówienia 

⎯ Uzasadnienie stosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm, opis kryteriów równoważności 

⎯ Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, dowody 

upublicznienia 

⎯ Dokumenty potwierdzające wniesienie, zatrzymanie, zwrot, przedłużenie ważności wadium oraz korespondencja z wykonawcami w tym 

zakresie 

⎯ Dokumentacja dotycząca podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

⎯ Złożone przez wykonawców oferty (także oferty częściowe, oferty wstępne, oferty podlegające negocjacjom, oferty ostateczne, oferty 

dodatkowe, oferty wariantowe, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie) 

⎯ Potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (lub odstąpienia od tej formy na podstawie art. 65 ustawy PZP) 

⎯ Złożone prace konkursowe, jeśli ich udostępnienie jest możliwe 

⎯ Dowody upublicznienia informacji z otwarcia ofert  

⎯ Potwierdzenie przekazania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do Prezesa UZP 

⎯ Korespondencja dotycząca złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw lub złożenia wyjaśnień, w 

tym wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień treści ofert 
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dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

 

⎯ Zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek  

⎯ Korespondencja dotycząca przedłużenia terminu związania ofertą 

⎯ Pozostała korespondencja, w tym korespondencja elektroniczna prowadzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu 

kwalifikowania wykonawców lub konkursu 

⎯ Informacja o wynikach oceny spełnienia  przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

⎯ Dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym ocena indywidualna członków komisji przetargowej 

⎯ Opinie biegłych, jeśli zostali powołani 

⎯ Zaproszenia do składania ofert wstępnych, zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do dialogu wykonawców 

⎯ Protokół z negocjacji, protokół z dialogu, jeśli zostały sporządzone  

⎯ Protokół postępowania wraz z załącznikami 

⎯ Ogłoszenie o wyniku postępowania/ogłoszenie o wynikach konkursu oraz dowód przekazania i upublicznienia 

⎯ Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, jeśli zostało przekazane oraz dowód przekazania i upublicznienia 

⎯ Dokumentacja dotycząca zamówień dodatkowych 

⎯ Dokumenty dotyczące zamówienia lub konkursu umieszczanych na stronie internetowej zamawiającego 

⎯ Umowa ramowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania. 

⎯ Inne dokumenty zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy PZP, dokumentacja postępowania prowadzonego w celu ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacji konkursowej 

⎯ Przedmiot dostawy lub usługi (reprezentatywny przykład), o ile jego udostępnienie jest możliwe, dokumentacja zdjęciowa, filmowa, dźwiękowa 

z realizacji usługi 

⎯ Protokoły odbioru, dowody dostawy lub inne dokumenty równoważne potwierdzające realizację zamówienia zgodnie z umową 

⎯ Dokumenty potwierdzające rozliczenie umowy - faktury, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, kompensaty sald 

⎯ Potwierdzenia przelewów, wyciągi z kont bankowych potwierdzające uznanie lub obciążenie rachunku zamawiającego transakcją związaną z 

przygotowaniem lub realizacją zamówienia 

⎯ Umowa z wykonawcą i aneksy do umowy, dokumenty potwierdzające zasadność zawarcia aneksu (uzasadnienie prawne i merytoryczne) 

⎯ Ogłoszenie o zawarciu/zmianie umowy wraz z dowodem przekazania i upublicznienia 

⎯ Pełnomocnictwo do zawarcia umowy dla reprezentantów stron  

⎯ Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia 

⎯ Korespondencja, w tym korespondencja elektroniczna, prowadzona między zamawiającym a wykonawcą po zawarciu umowy 

⎯ Dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem decyzji 

⎯ Ogłoszenie o wykonaniu umowy oraz dowód przekazania i upublicznienia  

⎯ Raport z realizacji zamówienia 

⎯ Dokumentacja z postępowania odwoławczego, skargowego lub polubownego, w którym zamawiający brał udział jako strona lub uczestnik 

 



WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI  
w zw. z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, Dz.U z 2020 r. poz. 1492, Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), dalej  

dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

 

III. Informacje o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub 

inny organ (jeśli dotyczy) 

Uwagi: 

 

 

 

(do uzupełnienia) 

 

 

 

Na podstawie informacji i 

dokumentów przekazanych 

przez kontrolowanego 
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