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CELE DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH 
 

Działania antykorupcyjne w zakresie zamówień publicznych dla projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe 

zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” zakładają realizację 3 podstawowych celów: 

1.SKUTECZNE  PRZECIWDZIAŁANIE  ZDARZENIOM KORUPCYJNYM 

Realizacja projektu wiąże się z koniecznością wyboru najlepszych dostawców, spełniających założenia 

określone  w  ogłoszonych  postępowaniach  o  zamówienie  publiczne  (w  przypadku  kwot 

przekraczających wartość 30 tys. euro) oraz wyboru najlepszego dostawcy w przypadku pozostałych 

form udzielania  zamówień.  Instytut Psychiatrii  i Neurologii w Warszawie  (dalej  IPiN),  funkcjonujący 

jako jednostka publiczna, musi wdrożyć własne rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania wszelkim 

nieprawidłowościom jakie mogą mieć miejsce podczas udzielania zamówień. 

2. WDROŻENIE EFEKTYWNYCH MECHANIZMÓW WALKI Z KORUPCJĄ 

Korupcja  administracyjna,  czyli  skorumpowanie  urzędników  publicznych,  powoduje  wypaczenie 

wdrażania praw,  zasad  i przepisów. W działalności  IPiN należy ugruntować oraz wprowadzać nowe, 

systemowe  rozwiązania  zapobiegające korupcji. Walce  z  tą patologią sprzyja przejrzystość procedur, 

eliminowanie  nadmiernej  uznaniowości  urzędnika czy  skuteczny  system  kontroli,  który  zostanie 

przedstawiony w poniższym dokumencie. 

3. ZWIĘKSZENIE  ŚWIADOMOŚCI  PUBLICZNEJ  I  PROMOCJA  ETYCZNYCH  WZORCÓW 

POSTĘPOWANIA  

Priorytetowo traktowane będzie pełne uświadamianie obywatelom oraz pracownikom IPiN wysokich 

kosztów społecznych korupcji, jak również wagi działań podejmowanych przez Rektora Uczelni w celu 

jej  zapobiegania  i  zwalczania  oraz  promowanie  etycznych  postaw  wśród  osób  pełniących  funkcje 

publiczne. 

Wszystkie  działania  maja  doprowadzić  do  respektowania  fundamentalnych  w  prawie  zamówień 

publicznych zasad: jawności, równego traktowania oraz zachowania uczciwej konkurencji. 
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WIZJA IPiN W ZAKRESIE ANTYKORUPCJI 
Pierwszym  elementem  planowania  strategicznego  jest  zdefiniowanie wizji  –  obrazu  idealnego,  do 

osiągnięcia  w  wyniku  realizacji  działań  antykorupcyjnych  w  ramach  projektu  pt.  „Digital  Brain  – 

cyfrowe zasoby  Instytutu Psychiatrii  i Neurologii w Warszawie”. Obraz  idealny  to model, do którego 

IPiN chce dążyć. 

Wizja IPiN w zakresie antykorupcji dla projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii w Warszawie” została sformułowana następująco: 

„IPiN  realizuje  projekt  pt.  „Digital  Brain  –  cyfrowe  zasoby  Instytutu  Psychiatrii  i  Neurologii  w 

Warszawie”  zgodnie  z  wszelkimi  zasadami  oraz  przepisami  prawnymi  w  zakresie  zamówień 

publicznych ” 

Tak sformułowana wizja nakreśla  idealny wizerunek  IPiN  jako organizacji zabezpieczonej systemowo 

przed wszelkimi przejawami korupcji, której pracownicy cenią swoją pracę i są odporni na propozycje 

korupcyjne, a otoczenie jest usatysfakcjonowane z ich pracy. 

MISJA IPiN W ZAKRESIE ANTYKORUPCJI 
Sformułowanie  misji  oznacza  wytyczenie  kierunkowych  działań,  prowadzących  do  realizacji 

nakreślonej  wizji.  Powinna  być  ona  wynikiem  wyważenia  mocnych  i  słabych  stron  IPiN  i  jego 

pracowników oraz możliwości,  a więc być  realną  i wykonalną,  równocześnie na  tyle elastyczną, by 

dopuszczać  zmiany  wynikające  z  dynamiki  szybko  zmieniającego  się  środowiska  wewnętrznego  i 

zewnętrznego. 

Misja IPiN w zakresie antykorupcji dla projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii w Warszawie” jest następująca: 

„Wdrożenie  skutecznych  rozwiązań  systemowych  zapobiegających  korupcji  w  ramach  zamówień 

publicznych dla realizacji projektu „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie, wprowadzenie i ugruntowanie nowych rozwiązań sprzyjających budowie antykorupcyjnej 

infrastruktury etycznej w IPiN” 

Tak  sformułowana  wizja  wskazuje  jednoznacznie,  że  głównym  sposobem  osiągnięcia  sytuacji, 

określonej  w  wizji,  czyli  zgodności  realizacji  projektu  z  przepisami  prawa, mają  być  odpowiednie 

rozwiązania  systemowe,  które  swoim  oddziaływaniem  obejmą  procesy  oraz  realizujące  je  osoby. 

Wzmocnieniu  ulegnie  też  środowisko  wewnętrzne  stymulowane  do  tworzenia  antykorupcyjnej 

infrastruktury etycznej. 
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ZASADY DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH - PLAN 
W celu uniknięcia zagrożeń korupcyjnych mogących pojawić się w toku realizacji projektu pt. „Digital 

Brain –  cyfrowe  zasoby  Instytutu Psychiatrii  i Neurologii w Warszawie”  , mając  również na uwadze 

maksymalne  usprawnienie  i  transparentność  podejmowanych  procesów  UP  przedstawia  poniżej 

rekomendacje postępowań oraz wybrane aspekty odpowiedzialności, która jest związana z procesem 

udzielania zamówień publicznych. 

 

1.Planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzialny za przygotowanie zamówienia publicznego:

Przepisy prawa zamówień publicznych określają kierownika zamawiającego jako odpowiedzialnego za 

przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Fakt,  iż 

kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania nie oznacza, 

że  to  kierownik  sam  powinien  postępowanie  przygotować  i  przeprowadzić. W  związku  z  realizacją 

projektu utworzony zostanie zespół projektowy o następującej strukturze: 

 

Przy przygotowywaniu zamówienia publicznego będzie uczestniczyła część zespołu wsparcia  projektu. 

Kluczową  rolę  będzie  tutaj  odgrywała  osoba  zatrudniona  na  stanowisku  specjalista  ds.  zamówień 

publicznych –  to ona w głównej mierze będzie odpowiedzialna za koordynację działań związanych z 

zamówieniami publicznymi. Dla  zapewnienia  sprawnego działania będzie  to osoba  z odpowiednim 

doświadczeniem  w  organizacji  zamówień  publicznych  w  tego  typu  projektach.  Tworzony  z  grupy 
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zespołu  projektowego,  zespół  odpowiedzialny  za  zamówienia  publiczne  będzie mógł  również  być 

wspierany poradami działu prawnego IPiN. W skład zespołu będą mogły również wchodzić inne osoby 

z pracowników zatrudnionych w IPiN. 

Wszystkie zadania w ramach zamówień publicznych będą realizowane w oparciu o tzw. zasadę dwóch 

par oczu. Oznacza  to,  że będą one wykonywane  lub weryfikowane przez co najmniej dwie osoby – 

zespół  odpowiedzialny  za  przygotowania  zamówienia  będzie  każdorazowo  składał  się  więc  z 

Specjalisty  ds.  zamówień  publicznych  oraz  innej  osoby  wspierającej  jego  działania.  Dodatkowa 

weryfikacja – może odbywać się przez opinię działu prawnego. 

Przy  podziale  zakresów  zadań  poszczególnym  członkom  przygotowującym  zamówienia  publiczne 

każdorazowo  zachowana  zostanie  zasada  doboru  osób  dających  rękojmię  należytego  wykonania 

powierzonego  im  zadania  oraz  zachowania  w  miarę  możliwości  zasady  dwóch  par  oczu  przy 

wykonywaniu każdej czynności. 

Akt regulujący zasady udzielania zamówienia:

Podstawowymi  aktami  prawa  wewnętrznego  odnoszącymi  się  wprost  do  procesu  udzielania 

zamówień  publicznych  w  danej  jednostce  organizacyjnej  są:  „Regulaminu  udzielania  zamówień 

publicznych w IPiN”, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7/2014 Dyrektora IPiN z dnia 16 kwietnia 

2014 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w IPiN”. 

Stworzony  regulamin  udzielania  zamówień  oraz  regulamin  pracy  komisji  ma  konstrukcję  jasną, 

czytelną, zawężającą pole do interpretacji, pozwalającą na identyfikację osób dokonujących czynności 

w procesie udzielenia  zamówienia publicznego,  jak  też  identyfikację dokumentów  i  zapisów w celu 

możliwości późniejszego odtworzenia procesu decyzyjnego. 

W przeprowadzanych zamówieniach nie będą tolerowane zachowania nieetyczne, takie jak: spotkania 

z członkami komisji przetargowych poza siedzibą zamawiającego, po godzinach urzędowania, częste 

rozmowy  telefoniczne  członków  komisji  z  potencjalnymi  wykonawcami,  których  treść  stanowią 

uzgodnienia, co do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub treści oferty. 

W procedurze udzielania  zamówienia publicznego,  zostaną wprowadzone procedury przestrzegania 

zasady pisemności, która będzie oznaczała, iż pytania związane z procedurą przetargową powinny być 

sporządzone na piśmie, a odpowiedź winna następować także w drodze pisemnej. 

Nie przestrzeganie tego typu kwestii będą podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej 

członka komisji łamiącego te zapisy. 

Etap tworzenia specyfikacji zamówienia publicznego

Etapy tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycz ą przede wszystkim trzech sfer: 

1.określenia przedmiotu zamówienia, 

2.określenia warunków udziału w postępowaniu, 
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3.określenia kryteriów oceny ofert. 

Podczas  tworzenia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  spełnione  zostaną  następujące 

zasady: 

1.Dobór  osób  odpowiedzialnych  za  przygotowanie  SIWZ  pod  kątem  merytorycznym:  co 

oznacza,  iż opisy  zamówienia będą przygotowywane przez pracowników  związanych  z daną 

branżą,  np.  opisy  zamówień  związanych  z  zakupem  sprzętu  IT  będą  konsultowane  z 

pracownikiem  odpowiedzialnym  za  realizację  dotychczasowych  działań  związanych  z  tym 

obszarem, opisy zamówień związanych z przeprowadzeniem promocji, będą konsultowane z 

pracownikami zatrudnionymi w dziale ds. promocji itp. Ma to na celu wyeliminowanie dwóch 

sytuacji: 

•tworzenia opisów SIWZ nie spełniających specyficznych wymagań danego działu (np. dobór 

złych parametrów skanerów – które będą odgrywały kluczową rolę w projekcie), 

•konsultowaniu  zapisów  SIWZ  z  firmami  zewnętrznymi,  rekomendującymi  zapisy 

faworyzujące ich produkty. 

1.Szczegółowa  analizę  zapisów  SIWZ  przed  ich  zatwierdzeniem,  szczególnie  pod  kątem 

określonych w  niej  zapisów  odnośnie  przedmiotu  zamówienia  oraz warunków  jakie muszą 

spełniać wykonawcy. 

2.Stosowanie  racjonalnie  uzasadnionych  kryteriów  oceny  ofert,  których  zastosowanie 

zagwarantuje wybór oferty najkorzystniejszej. 

3.Określenie osób odpowiedzialnych za postanowienia zawarte w SIWZ. 

Komisja przetargowa

Skład  Komisji  przetargowej  i  liczba  osób  ją  tworząca  będzie  ustalany  każdorazowo  na  etapie 

wybierania  Wykonawców,  założeniem  podstawowym  jest  jednak  uczestnictwo  w  Komisji  osób  z 

odpowiednią wiedzą merytoryczną  –  uczestniczących w  tworzeniu  SIWZ  a  jednocześnie  zgodność 

liczby  osób  z  regulaminem  powoływania  i  prac  KP w  IPiN. Działanie  to ma  zapobiegać  sytuacją w 

których członkowie Komisji Przetargowej wstrzymują się od głosowania ze względu na brak wiedzy  i 

kompetencji pozwalających na podjęcie decyzji. 

 

Koordynator  projektu  w  przypadku  każdego  postępowania  będzie  miał  możliwość  dokonywania 

zmiany  członków  komisji przetargowej  , przy  konsultacji  tych działań  z Kierownikiem Projektu oraz 

dyrektorem  ds.  ekonomicznych, w  zasadzie w  każdej  fazie  postępowania. Natychmiastowa  reakcja 

będzie następowała w przypadku gdy koordynator otrzyma informację o braku bezstronności jednego 

lub więcej członków komisji. 
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Każdy członek Komisji oraz wszyscy biorący udział w postępowaniu po stronie zamawiającego będzie 

zobowiązany do podpisania oświadczenia o bezstronności składanego na odpowiednim druku. 

 

Podczas  przyjmowania  ofert  od  potencjalnych  Wykonawców  spełnione  zostaną  przez  Komisję 

przetargową następujące warunki: 

1.ścisła kontrola warunków udziału w postępowaniu 

2.weryfikację  określonych  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opisu  przedmiotu 

zamówienia 

3.w procedurach dotyczących realizacji prac projektowych, przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich,  stosowane  będą  zapisy  o  karach  za  nierzetelne  sporządzanie  dokumentacji, 

gdy  ujawnione  błędy  będą  skutkowały  koniecznością  ich  zmian  na  etapie  organizacji 

przetargu, zawierania umowy z wykonawcą, bądź na etapie realizacji lub odbioru robót 

4.w przypadku  realizacji prac projektowych, przedmiarów  robót, kosztorysów  inwestorskich 

rozważone  zostaną  możliwości  rozbicia  płatności  za  wykonane  projekty,  na  etap  odbioru 

projektu oraz na etap po zakończeniu inwestycji. 

 

1.Prowadzenie postępowania 

Transparentność działań zostanie zapewniona poprzez: 

1.Upublicznienie ogłoszenia o zamówienia publicznym 

2.Wybieranie podstawowych  trybów udzielania zamówienia publicznego, stosowanie  innych 

trybów będzie uzasadnione koniecznością oraz spełnieniem przesłanek ustawowych 

3.Kontynuowanie stosowania tzw. zasady dwóch par oczu 

4.przyjęcie zasady kontaktów z oferentami tylko w siedzibie zamawiającego  i każdorazowego 

dokumentowania  faktu  kontaktu  z  przedstawicielami  firm  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia 

5.jasne  określenie  zadań  członków  komisji  i  ich  odpowiedzialności  (zachowanie  zasady 

indywidualnej odpowiedzialności, a nie rozmydlanie jej na całą komisję 

6.określenie  i  egzekwowanie  sankcji  stosowanych  w  przypadku  wykrycia  praktyk 

korupcyjnych, bądź innych poważnych nieprawidłowości. 

7.jasne określenie podległości służbowej przewodniczącego  jak też członków komisji na czas 

trwania  postępowania  bezpośrednio  kierownikowi  projektu.  W  tym  celu  nastąpi 
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uszczegółowienie regulaminów wewnętrznych dotyczących procedury udzielania zamówienia 

publicznego w zakresie projektów UE. 

 

1.Realizacja i odbiór zamówienia publicznego 

Ustawa  –  Prawo  zamówień  publicznych  odnosi  się  również  do  etapu  realizacji  udzielonego  już 
zamówienia  publicznego.  Przede wszystkim  chodzi  tu  o  określenie  na  etapie  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia przyszłych wspólnych zobowiązań stron. 

W celu zniwelowania zagrożeń związanych z tym etapem stosowane będą następujące zasady: 

1.Ustalona zostanie  jednolita  i przejrzysta procedura zmian zawartych umów w przypadkach 
zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zmianę np. poprzez zawarcie aneksu do umowy. 

2.Określone  zostaną  jednolite  i  przejrzyste  zasady  postępowania  przy  odbiorze  przedmiotu 
zamówienia  –  sprawdzenie  zamówienia  –  weryfikacja  spełnienia  warunków  związanych  z 
zamówieniem  np.  sprawdzenie  specyfikacji  dostarczonego  sprzętu,  podpisanie  protokołu 
odbioru itp. 

3.Określone  zostaną  jednolite  i  przejrzyste  zasad  postępowania  przy  stwierdzeniu  wad  w 
przedmiocie  zamówienia  np.  każdorazowo  reklamacja  będzie  musiała  mieć  charakter 
pisemny. 

 

W  celu uzyskania najlepszych  efektów,  a  jednocześnie  zminimalizowania podejrzeń manipulowania 
procedurami,  ściśle  przestrzegane  będą  ogólne  zasady  obowiązujących  na  każdym  etapie 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

1.jawności 

2.zachowania uczciwej konkurencji 

3.równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienia 

4.eliminowania sytuacji powodujących podejrzenie zajścia konfliktu interesów 

5.eliminowanie uznaniowości przy podejmowaniu decyzji 

6.reagowanie  kierownika  jednostki  na  sygnały  świadczące  o  występowaniu  praktyk 
korupcyjnych, na każdym etapie postępowania. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW 
PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynika z następujących ustaw: 

1.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. 
Nr  113,  poz.  759)  Rozdział  VII  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  kształtuje  instytucję 
odpowiedzialności  o  charakterze  porządkowym  za  udzielanie  zamówień  publicznych  z 
naruszeniem przepisów ustawy. 
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2.ustawy  z dnia 17  grudnia 2004  r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny  finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) 

3.ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z pó źn. zm.) 

Każdorazowo odpowiedzialność członków Komisji będzie regulowana i określona przed rozpoczęciem 
pracy Komisji.
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