
PROJEKT „FAIR PLAY”



CELE PROJEKTU

• wyeliminowanie „rażąco niskiej ceny” w zamówieniach 
publicznych na ochronę

• zwalczanie nieuczciwych praktyk i promowanie zasad 
uczciwej konkurencji w usługach ochrony

• upowszechnianie informacji o specyfice branży, 
umożliwiających Zamawiającym udzielanie efektywnych 
zamówień na ochronę 



DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. opracowanie rekomendacji PZPO w zakresie 
stosowania tzw.  „dobrych praktyk” w zamówieniach 
publicznych na ochronę oraz

 przekazanie opracowania Prezesowi UZP

 zamieszczenie rekomendacji na stronie 
internetowej PZPO



REKOMENDOWANE „DOBRE PRAKTYKI”

• stosowanie umów o pracę jako podstawy zatrudnienia 
pracowników stałej ochrony fizycznej

• szacowanie wartości zamówienia w oparciu o art. 32 PZP

• dialog techniczny jako podstawa konstruowania opisu 
przedmiotu zamówienia

• badanie i ocena oferty pod kątem „rażąco niskiej ceny”

• nieuczciwe posługiwanie się potencjałem podmiotu 
trzeciego



REKOMENDOWANE „DOBRE PRAKTYKI”

• kształtowanie warunków udziału w postępowaniu oraz 
warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
specyfiki branży oraz z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji i równego dostępu do zamówienia 

• pozacenowe kryteria oceny ofert

• proporcjonalne postanowienia umowne

• integracja poszczególnych etapów udzielania i realizacji 
zamówień poprzez zapewnienie osób uczestniczących 
w procesie zakupowym na każdym etapie postępowania



DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

2. opracowanie i upowszechnienie wzorca umowy 
o zamówienie publiczne na usługi ochrony

3. podejmowanie przez PZPO tzw. „działań prewencyjnych” 
– informowanie Zamawiających o błędach w SIWZ, 
przesyłanie rekomendacji oraz propozycji korygujących

4. opracowanie procedur postępowania PZPO w przypadku 
ujawnienia negatywnych zjawisk/działań w obszarze 
usług ochrony



DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

5. prowadzenie w środkach masowego przekazu kampanii 
demaskujących zjawiska patologiczne w zamówieniach 
na ochronę, w szczególności ujawniających społeczną 
szkodliwość „rażąco niskiej ceny”,  

6. konsultacje z UZP w zakresie interpretacji 
obowiązujących przepisów oraz projektu ustawy PZP, 
implementującej nowe dyrektywy unijne



ZAGADNIENIA DO KONSULTACJI Z UZP

• art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 22 ust 5 (czy wykazanie przez Wykonawcę zamówień 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie może być podstawą do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania – o ile zostało to przewidziane w SIWZ)

• prowadzenia postępowania w trybie art. 5a PZP i zakres stosowania w tym postępowaniu 
innych przepisów PZP

• art. 90 ust. 1 - badanie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w kontekście uwzględnienia 
minimalnego wynagrodzenia za pracę – bez względu na formę zatrudnienia osób realizujących 
kontrakt

• zagadnienia ujęte w projekcie ustawy PZP z dnia 17 kwietnia 2015 r. implementującej 
dyrektywy unijne (jawność postępowania , poleganie na zasobach a podwykonawstwo,  
aktualność dokumentów, przesłanki odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania, 
„rażąco niska cena”)



DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

7. konferencja pod patronatem PZPO z udziałem 
Zamawiających i Wykonawców, promująca dobre wzorce                                         
w zamówieniach na ochronę

 zebranie przykładów dobrych i złych praktyk 
w kontekście cen ofertowych i szacowania wartości 
zamówienia

 rekomendacja pozytywnych działań Zamawiających 
i napiętnowanie patologicznych praktyk Wykonawców 



DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

8. cykliczne publikacje na stronie PZPO oraz w portalach 
branżowych, promujące uczciwą konkurencję oraz 
napiętnujące negatywne zjawiska w postępowaniach 
publicznych na ochronę



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Przedstawiciel zespołu projektowego – Joanna Filipiak, tel. 510 015 984 


