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Zagadnienia przedstawione w prezentacji:

I. Informacje dotyczące procedur zawierania umów 
wymagane na etapie składania wniosków o 
dofinansowanie.

II. Zasady zawierania umów w ramach POIiŚ 2014 – 2020 
wynikające z dokumentów programowych.

III. Istotne elementy procedur z punktu widzenia 
dotychczasowych kontroli.



Informacje dotyczące procedur zawierania umów wymagane na 
etapie składania wniosków o dofinansowanie

W ramach procesu oceny wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega
spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia „gotowość organizacyjno-
instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów”.

Polega ona na sprawdzeniu czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i
wszystkie podmioty, które zgodnie z informacją zawartą we wniosku mogą
ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach projektu posiadają procedury
(tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych
projektem.

W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ jest
zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą.



Informacje dotyczące procedur zawierania umów wymagane 
na etapie składania wniosków o dofinansowanie (c.d.)

W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) powinien przedstawić
wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020”.

Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy potencjalny beneficjent (wnioskodawca)
przedstawi procedury (własne i podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym)
wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w
POIiŚ.

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium
na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy
wdrożeniowej).



Informacje i dokumenty dotyczące procedur zawierania umów 
wymagane w ramach konkursu dot. działania 2.4.4d

• Tabela dot. udzielania zamówień publicznych – Wniosek o dofinansowanie
pkt. H.2.3.

• Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zasad realizacji projektu
przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do regulaminu konkursu
– pkt. 7 i 8 dotyczące zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych
projektem.

• Wewnętrzne procedury wnioskodawcy/podmiotu upoważnionego do
ponoszenia wydatków uwzględniające zasady zawierania umów, do których
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu, poz. 12.



Tabela dot. udzielania zamówień publicznych – wniosek o 
dofinansowanie pkt. H.2.3.



Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zasad realizacji projektu (w 
części dotyczącej zamówień publicznych) – Załącznik nr 9 do 

Regulaminu konkursu, poz. 7 i 8

• umowy z wykonawcami dla zadań objętych projektem zawierane były/będą
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdy wymóg jej stosowania
wynika z tej ustawy;

• Wnioskodawca zapewnia działanie zgodnie z ustawą także w odniesieniu do
umów zawieranych przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w
ramach projektu (jeśli dotyczy);

• Wnioskodawca i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach
projektu (jeśli dotyczy) posiada i stosuje wewnętrzne procedury dla zamówień, w
przypadku których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

- data podpisania 19 lipca 2017 r., obowiązują od 23.08.2017 r.

- poprzednio obowiązujące Wytyczne: 

• od 14.10.2016 r. do 22.08.2017 r. 

• od 10.04.2015 r. do 13.10.2016 r.



Stosowanie właściwej wersji Wytycznych 

• Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję 
Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

• Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w
wyniku przeprowadzonych postępowań, w tym postępowań
przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5,
stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia
postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie
postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu
postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w
podrozdziale 6.5 Wytycznych, lub o prowadzonym naborze pracowników na
podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje
publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.



Możliwość stosowania korzystniejszej wersji Wytycznych

W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu
umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych wprowadza rozwiązania
korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich stosowania w
odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów
zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami
określonymi w podrozdziale 6.5 przed dniem stosowania nowej wersji
Wytycznych, określa IZ PO w umowie o dofinansowanie.



Zmiany regulacji dotyczących procedur zawierania umów
w ramach POIiŚ

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475):

- weszła w życie 2 września 2017 r. ;

- zastępuje użyte w art. 5 wyrazy „wytyczne horyzontalne” wyrazem 
„wytyczne”;

- uchyla art. 7, zgodnie z którym Instytucja zarządzająca krajowym albo 
regionalnym programem operacyjnym mogła wydawać wytyczne 
dotyczące kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego 
(wytyczne programowe).



Art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów (…)

1. Wytyczne horyzontalne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się wytycznymi
w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

2. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
wytyczne programowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przestają być
stosowane, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1, zmiana wytycznych
programowych może być dokonywana wyłącznie w celu ich
dostosowania do wytycznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.



Art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów (…)

1. Do umów o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji
o dofinansowaniu projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej
w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których
beneficjenci zobowiązali się do stosowania wyłącznie wytycznych
programowych, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że
beneficjent wyrazi zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie projektu
albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie związania wytycznymi
w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.



Art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o zasadach realizacji programów (…)

2. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do umów
o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu
projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci zobowiązali się
do stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych
programowych albo wyłącznie wytycznych horyzontalnych, stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.



Zasady zawierania umów wynikające z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

Wytyczne przewidują trzy podstawowe procedury postępowania przy
zawieraniu umów (w zależności od wartości zamówienia i statusu
zamawiającego):

• zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - Podrozdział 6.5 pkt. 3
Wytycznych;

• zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50 tyś zł netto) - Podrozdział
6.5 pkt. 3 i 6.5.2 Wytycznych;

• po przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku (20 – 50 tyś zł netto) -
Podrozdział 6.5 pkt. 3 i 6.5.1 Wytycznych.



Zawieranie umów zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zasadę konkurencyjności stosują:

a) beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp, w
przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez
podatku od towarów i usług (VAT);

b) beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp:

• w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto,
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub

• w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a
jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów
i usług (VAT).



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

1. Spełnienie zasady konkurencyjności następuje poprzez:

a) upublicznienie zapytania ofertowego, zawierającego m.in.: opis przedmiotu
zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, ich wagi
punktowe i sposób punktacji, termin składania ofert, termin realizacji umowy,
warunki zmiany umowy, informację na temat zakazu powiązań osobowych lub
kapitałowych;

b) wybór najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających
warunki udziału, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (wybór
dokumentowany jest stosownym protokołem).

2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na umieszczeniu zapytania w bazie
konkurencyjności (na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra

właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych,

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

• Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

• W przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim
komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
upublicznienie polega na umieszczeniu tego zapytania na stronie
internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy o
dofinansowanie w umowie o dofinansowanie.



Sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady 
konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Podrozdział 6.5.2 pkt. 14 Wytycznych:

W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca
rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien
upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez
instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu.

Przypis nr 55:

Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji
o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia
2018r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.



Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa

1. Funkcjonalność Bazy Konkurencyjności zostanie rozbudowana w taki
sposób, aby umożliwić publikację zapytań ofertowych podmiotom
planującym pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach
ogłoszonych naborów.

2. Przewidywany termin wdrożenia tej funkcjonalności – 1 stycznia 2018 r.
3. Do tego momentu winny być stosowane postanowienia ujęte w

Wytycznych obowiązujących do 22.08.2017 r., zgodnie z którymi
dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań
ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady
konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na
własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania ofertowego
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

4. Ww. stanowisko zostało zamieszczone na stronie internetowej
NFOŚiGW.



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu
składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku
należy w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o
zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia
zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian.
Beneficjent przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

• W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp,
zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o
udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach
określonych w Pzp.

• Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień o którym mowa w
rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu
ofertowym, określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej, konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków
przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania
zamówienia.



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

a) każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu
zamówienia,

b) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane
jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany
oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w
jednakowy sposób,

c) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób
umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej
(zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych
usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa),

e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami
dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert
innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np.
jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe,
społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty
eksploatacji oraz organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeśli mogą mieć znaczący wpływ na
jakość wykonania zamówienia.



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (c.d.)

• Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia w formie pisemnej protokołu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o określonej treści) oraz
umowy z wykonawcą.

• Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna
zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który
złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.

• Po przeprowadzeniu procedury następuje podpisanie umowy z wykonawcą.
W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.



Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że:

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu 
ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do 
zmiany charakteru umowy,



Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,



Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, 

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 

i. na podstawie postanowień umownych, 

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, 



Możliwość dokonywania zmiany umów z wykonawcami (c.d.)

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość
zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty
budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy
albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

UWAGA: wzór umowy o dofinansowanie projektu zawiera opis zasad
kwalifikowania robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) oraz wydatków
wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo
udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych.



Baza konkurencyjności – problemy z zamieszczaniem ogłoszeń

1. Brak możliwości zamieszczania ogłoszeń przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie.

2. Konieczne jest podanie adresu e-mail, na który można wysłać ofertę –
może to rodzić nieporozumienia przy wymaganiu złożenia oferty 
w formie papierowej w siedzibie beneficjenta.

3. Nie można dodawać załączników większych niż 20 MB – problem 
z zamieszczeniem pełnej dokumentacji składającej się na OPZ.

4. Konieczność wypełniania formularza „Warunki zmiany umowy” – również 
jeśli są one określone we wzorze umowy.

5. Formularz nie pozwala na podanie godziny składania ofert –
automatycznie przyjmuje godzinę 23:59:59 danego dnia.

6. Zbyt mała pojemność pól tekstowych – pojawia się komunikat „błąd za 
dużo tekstu”. 



Rozeznanie rynku – podrozdz. 6.5.1 Wytycznych

1. Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych, wydatki w ramach
projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

2. Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20
tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze
przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

3. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub
robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.



Rozeznanie rynku (c.d.)

4. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż
cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania
ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z
otrzymanymi ofertami lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi
ofertami.

5. Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony,
gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne
oferty.

6. Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej
ogłoszenie o zamówieniu lub skierowane zapytania do potencjalnych wykonawców
złożona zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić
udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Jedna oferta nie jest
wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie
wyższej niż cena rynkowa.

7. Należy mieć na uwadze, że oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty
ważnej.



Rozeznanie rynku (c.d.)

8. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub
skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert,
niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch wydruków stron
internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch
wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo
innego dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert.

9. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z
potencjalnymi wykonawcami nie powinna być uznawana za
udokumentowanie rozeznania rynku.

10. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto
włącznie zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane.
W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w
oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej
wartości dowodowej.



„Dobre praktyki” przy przygotowaniu wewnętrznych procedur 
zawierania umów

1) Przygotowanie odrębnych procedur zawierania umów tylko dla wydatków
ponoszonych w ramach projektu.

2) Procedury te muszą być zatwierdzone i obowiązujące.

3) Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie przewiduje innych umów niż zawartych
zgodnie z Pzp, uniemożliwia późniejszą refundację wydatków poniesionych na
podstawie takich umów.

4) Nie jest wystarczające zawarcie jedynie ogólnego (generalnego) odwołania do
postanowień Wytycznych - odwołanie takie jest dopuszczalne, jeśli będzie to
miało charakter pomocniczy i uzupełniający do wprowadzonych przez
beneficjenta zapisów.

5) W procedurach wewnętrznych należy wskazać podstawowe etapy (elementy)
zawierania umowy zgodnie z zasadą konkurencyjności i w trybie rozeznania
rynku oraz ewentualnie dodać odwołanie do konkretnych podrozdziałów i
punktów Wytycznych, wskazujące na szczegółowe uregulowania precyzujące
dany element procedury.



„Dobre praktyki” przy przygotowaniu wewnętrznych procedur 
zawierania umów (c.d.)

6) W przypadku zasady konkurencyjności jako podstawowe etapy/elementy 
zawierania umowy należy uznać:

a) określenie wartości progowych zamówień, dla których zasada
konkurencyjności ma zastosowanie,

b) upublicznienie zapytania ofertowego (ogłoszenia o zamówieniu), w tym
zawarcie obowiązku korzystania z Bazy Konkurencyjności,

c) określenie ogólnych zasad, wg których będzie wybierana oferta;

d) dokumentowanie przebiegu postępowania, w tym sporządzenie protokołu
z postępowania,

e) informowanie o wyniku postępowania.



„Dobre praktyki” przy przygotowaniu wewnętrznych procedur 
zawierania umów (c.d.)

7) W przypadku rozeznania rynku jako podstawowe etapy/elementy zawierania 
umowy należy uznać:

a) określenie wartości progowych zamówień, dla których rozeznanie rynku ma
zastosowanie,

b) opis sposobu dokonywania rozeznania rynku: skierowanie zapytań
ofertowych, wydruk oferty ze strony internetowej, ogłoszenie zapytania na
własnej stronie internetowej lub innej ogólnodostępnej stronie internetowej
lub inny (należy mieć na względzie wymagania określone w Wytycznych, gdy
nie zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty);

c) wskazanie minimalnej liczby potencjalnych wykonawców, do których należy
przesłać zapytanie ofertowe lub minimalnej liczby ofert uzyskanych w
wyniku zapytania;

d) określenie zasad dokumentowania rozeznania rynku.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli procedur zawierania umów (Pzp)

• art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – żądanie od wykonawców oświadczeń lub 
dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia;

• brak wymaganych ogłoszeń;

• art. 41 ust. 7a Pzp – brak wykazu oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia;

• art. 41 pkt. 9 Pzp – brak wskazania kryteriów oceny i ich znaczenia;

• art. 29 ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 
konkurencję;

• art. 29 ust. 3 – opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków 
towarowych;

• art. 38 ust 4a Pzp – modyfikacja treści SIWZ w zakresie zmiany terminów 
składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.



Najczęściej stwierdzane naruszenia w wyniku 
kontroli ex-post procedur zawierania umów (Wytyczne)

• niezachowanie zasad dot. upublicznienia zapytania ofertowego;

• ustalenie zawężających kryteriów oceny ofert;

• nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia – wskazanie nazw własnych, 
brak kodów CPV;

• określenie zbyt krótkiego terminu składania ofert;

• niewysłanie zapytania ofertowego do wymaganej liczby wykonawców 
(dot. postępowań wszczętych przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie);

• brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku.



Istotne elementy procedury z punktu widzenia instytucji 
kontrolującej

1. Właściwe oszacowanie wartości zamówienia oraz niedokonywanie
zabronionego podziału zamówienia na części.

2. Warunki udziału w postępowaniu – czy są adekwatne do przedmiotu
zamówienia (np. wymagane doświadczenie wykonawcy, zakres uprawnień i
doświadczenie personelu, wymagania finansowe, dokumenty składane na
potwierdzenie tych warunków) oraz czy nie mają charakteru ograniczającego
dostęp do zamówienia lub naruszającego zasady uczciwej konkurencji.

3. Opis przedmiotu zamówienia – jego kompletność, nieuzasadnione stosowanie
nazw własnych, niedopuszczenie rozwiązań równoważnych lub nieopisanie
zasad równoważności, opis wskazujący na konkretne rozwiązania.



Istotne elementy procedury z punktu widzenia instytucji 
kontrolującej (c.d.)

4. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy – spójność umowy z
postanowieniami SIWZ, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
terminów realizacji i zasad płatności. Poza tym: przewidywane możliwości
dokonania zmian umowy, zasady ubezpieczania przedmiotu umowy, kary
umowne, odbiór przedmiotu umowy, rękojmia i gwarancja.

5. W przypadku zmian umów (aneksów) i umów w trybach niekonkurencyjnych:
zgodność z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie, formalizm
prawny (zachowanie formy pisemnej, reprezentacja stron), uzasadnienie
potwierdzające wypełnienie przesłanek wynikających z Pzp i Wytycznych.

6. Posiadanie zgodnych z dokumentami programowymi procedur zawierania
umów oraz regulacji przeciwdziałających korupcji, w tym m.in. dotyczących
przeciwdziałania konfliktowi interesów i zmowom przetargowym.



Dziękuję za uwagę


