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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. Wybrane zagadnienia z zakresu nieprawidłowości i nadużyć 
finansowych.



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 1.1.1 

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

• Oświadczenia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ
przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu konkursu –
pkt. 17, 18 i 19 dotyczące zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych
projektem.

• Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych
projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zawierające regulacje
zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dotyczy wnioskodawcy
oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) – załącznik nr 4 do
Regulaminu konkursu, poz. 24.



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



Oświadczenia w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ (w części 
dotyczącej zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, poz. 

17, 18 i 19)

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

• umowy z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania
ustawa Pzp zawierane były/będą zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta
(Wnioskodawcy) oraz z zachowaniem trybów i zasad określonych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
- 2020;

• zapewnienie działania zgodności z ustawą Pzp oraz Wytycznymi odnosi się również do
umów z wykonawcami zawieranych przez podmiot upoważniony do ponoszenia
wydatków w ramach projektu (jeśli dotyczy);

• na potwierdzenie powyższego Beneficjent (Wnioskodawca, podmiot upoważniony do
ponoszenia wydatków w ramach projektu – jeśli dotyczy) przedkłada wewnętrzne
procedury zawierania umów z wykonawcami do zadań objętych projektem, do których nie
ma zastosowania ustawa Pzp, zawierające regulacje zgodne z ww. Wytycznymi.



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

Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

- aktualnie obowiązująca wersja - data podpisania 21 grudnia 2020 r. 
(obowiązują od 1 stycznia 2021 r.).

- poprzednio obowiązujące Wytyczne: 

• od.9.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

• od 23.08.2017 r. do 8.09.2019 r.

• od 14.10.2016 r. do 22.08.2017 r. 

• od 10.04.2015 r. do 13.10.2016 r.

- www.funduszeeuropejskie.gov.pl – zakładka Prawo i dokumenty: 
aktualna wersja wytycznych oraz wersje archiwalne;

- Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020.



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 umowy. Wszczęcie
postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
publicznym lub zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 6.5.2, lub
ogłoszenia o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku
pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację.



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.



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 sposoby postępowania przy
zawieraniu umów (w zależności od wartości zamówienia i statusu
zamawiającego):

• zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - Podrozdział 6.5 pkt. 1
Wytycznych;

• zgodnie z zasadą konkurencyjności (powyżej 50 tyś zł netto) - Podrozdział
6.5 pkt. 1 i 6.5.2 Wytycznych;

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



Niestosowanie procedur określonych Wytycznymi 
(sekcja 6.5 pkt. 5-9)

W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż
Pzp wyłącza się stosowanie Pzp, beneficjent będący zamawiającym
w rozumieniu Pzp, przeprowadza zamówienie z zastosowaniem tych
przepisów. Do przeprowadzenia zamówienia w ww. trybie, procedur
określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się.

Wytyczne określają również szczegółowo przypadki, gdy nie ma obowiązku
stosowania procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 (m.in. odwołanie do
art. 9-14 Pzp oraz przesłanki podobne jak dla zamówienia z wolnej ręki).

Spełnienie ww. przesłanek musi być pisemnie uzasadnione.



Właściwe szacowanie wartości zamówienia
Podrozdz. 6.5 pkt. 10 i 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów
i usług (VAT), ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem
ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g (powtórzenie
podobnych usług lub robót budowlanych).

Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę
audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub
w notatce z szacowania).



Właściwe szacowanie wartości zamówienia (c.d.)

Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział 
skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając 
wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia 
trzech przesłanek (tożsamości):

a)usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub 
funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),

b)możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość 
czasowa),

c)możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość 
podmiotowa).

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów 
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia 
ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.



Właściwe szacowanie wartości zamówienia (c.d.)

Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności
dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy.
Po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie
Pzp nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp,
ustalają wartość realizowanych przez siebie zamówień w odniesieniu do
danego projektu.



Skutki udzielenia zamówienia z naruszeniem warunków 
i obowiązujących procedur postępowania

W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur
postępowania o udzielenie zamówienia, właściwa instytucja będąca stroną
umowy uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za
niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy
wdrożeniowej.



Rozeznanie rynku (podrozdz. 6.5.1)

1. Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20
tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów
i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana
usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie
rynkowej.

2. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest
udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych
wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki
można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez
upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę
na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę
wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców,
itd.



Aktualne zapisy Wytycznych dot. rozeznania rynku (c.d.)

3. Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia
przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę konkurencyjności, o której
mowa w sekcji 6.5.2.

4. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto
włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa
w sekcji 6.5.2, zamiast rozeznania rynku. W takiej sytuacji, warunki
kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 muszą być spełnione.

5. Rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych
towarów i usług, dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu
oraz cen rynkowych, o których mowa w pkt 4 podrozdziału 6.2.

6. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto
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.



Zawieranie umów zgodnie z zasadą konkurencyjności 
(Podrozdz. 6.5.2)

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 o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp, a
jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT)

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.



Konflikt interesów (sekcja 6.5.2 pkt. 2 Wytycznych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu
Pzp - zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych,
zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit. f lub g (zamówienia
dodatkowe lub podobne) oraz wyjątkowo w przypadkach opisanych
szczegółowo w tej sekcji w ppkt. i i ii;

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny
ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami,
którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.



Konflikt interesów (c.d.)

Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy, a wykonawcą.



Konflikt interesów (c.d.)

W szczególności powiązania te polegają na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika 
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ);

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.

Jeśli instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie
zamówienia podmiotowi powiązanemu w inny sposób niż w pkt. a-d powyżej, jest
zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać naruszenie zasady
konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.



Wymaganie dot. opisu przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego
przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień
do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych
przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest
opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób
zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub
równoważne”.

Do opisu przedmiotu zamówienia 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). Są dostępne pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl).



Warunki udziału w postępowaniu

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.



Kryteria oceny ofert

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 wykonawca, który dołoży należytej
staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,

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

d) kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia,

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, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.



Terminy

Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego)
wynosi co najmniej:

•7 dni – w przypadku dostaw i usług,

•co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku
zamówień sektorowych o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3
Pzp,

•w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej
progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp - co najmniej 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia
zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec
terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.



Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

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 oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej
przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o
ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest
dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców, gdy zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych.



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

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), a w przypadku zawieszenia
działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego – skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej
beneficjenta, o ile posiada taką stronę. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe na stronie
internetowej, wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie
projektu (baza konkurencyjności).

W przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu ocena, czy stopień
upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za
kwalifikowalny, należy do właściwej instytucji będącej stroną umowy.



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.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.

Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami
zamawiającego publikowana jest tak jak zapytanie ofertowe.



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

• Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania zawiera
nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.

• Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, należy udostępnić wnioskodawcy
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

• Po przeprowadzeniu procedury następuje zawarcie umowy z wykonawcą w
formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych, postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część
zamówienia.

• W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z
zamawiającym, zamawiający zawiera umowę 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:

• zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

• zmiany nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym, ale wypełnione 
są przesłanki określone w sekcji 6.5.2 pkt. 20 lit b – e Wytycznych.



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 progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp 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.



„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 wyniku 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.



Informacje dodatkowe, które mogą być zawarte w treści 
wewnętrznych procedur zawierania umów

• sposób przeprowadzania i udokumentowania szacowania wartości zamówienia;

• określenie dokumentów tworzonych w toku procedury udzielenia zamówienia;

• określenie ogólnych zasad związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu 
zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, dokumentów na potwierdzenie 
spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i sposobu oceny, wadium itp;

• określenie zasad związanych z formalną stroną procedury udzielania zamówienia: 
udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, sposób składania ofert, 
postępowanie przy ocenie złożonych ofert, wyjaśnianie wątpliwości co do treści 
ofert, w tym ceny oferty, odrzucanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej i 
wymagania przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą;

• zasady postępowania w celu uniknięcia konfliktu interesów;

• postępowanie w przypadku nie złożenia wymaganej liczby ofert;

• zasady dokonywania zmian postanowień zawartej umowy lub zawierania umów 
w trybie niekonkurencyjnym.



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. 24 ust. 1 pkt 12 a w konsekwencji art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - wybór wykonawcy, 
który nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu 

• 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 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 
lub brak potwierdzenia efektywności wydatku.



Nieprawidłowości – podstawowe definicje

Nieprawidłowość (indywidualna) - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa 
krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub 
zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy 
polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 
obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (art. 2 pkt. 36 rozporządzenia 
ogólnego).

Aby można było mówić o wystąpieniu nieprawidłowości muszą zaistnieć 
jednocześnie trzy przesłanki:

a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa 
unijnego,

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz

c) realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze 
środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.

Działania korygujące – pomniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wniosku beneficjenta o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych lub 
nałożenie korekty finansowej.



Zasady nakładania korekt finansowych

1. Korekta finansowa jest to kwota, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE
dla projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością
indywidualną lub systemową (za ustawą wdrożeniową).

2. Podstawą prawną do nałożenia korekty finansowej są przepisy rozporządzenia
ogólnego, ustawa oraz umowa o dofinansowanie projektu, w której beneficjent
zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z odpowiednimi przepisami
unijnymi, krajowymi, w tym w szczególności z ustawą oraz wytycznymi, o
których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy.

3. Celem korekty finansowej jest doprowadzenie do sytuacji, w której 100%
wydatków objętych wnioskiem o płatność, skierowanym do KE, będzie zgodnych
z regulacjami UE i krajowymi. W odniesieniu do projektu korekta wiąże się z
obniżeniem kwoty współfinansowania UE przyznanej temu projektowi. Kwota
korekty może zostać ponownie wykorzystana w ramach danego programu,
jednakże nie może zostać przeznaczona na projekt, który był przedmiotem
korekty.



Zasady nakładania korekt finansowych (c.d.)

4. Korekta finansowa jest nakładana tylko w sytuacji, gdy wydatek obarczony 
nieprawidłowością został zrefundowany (rozliczony) beneficjentowi.

5. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości przed refundacją (rozliczeniem), wydatek 
uznawany jest za niekwalifikowany (następuje pomniejszenie, obniżenie kwoty 
zatwierdzonej do rozliczenia w ramach wniosku o płatność) nie jest natomiast 
poddawany korekcie finansowej.

6. Warunki obniżenia wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków 
poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie wartości wydatków 
kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność, a także stawki procentowe 
określa rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania 
wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 
związanych z udzielaniem zamówień.



Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia 
finansowego

Nadużycie finansowe to jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie 
dotyczące:

 wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub
niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu
sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich, lub budżetów zarządzanych przez
Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu

 nie ujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym
samym celu,

 niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na
które zostały pierwotnie przyznane.



Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia 
finansowego (c.d.)

Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego - nieprawidłowość, która
prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na
poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w
szczególności nadużycia finansowego.

Należy mieć na uwadze również, że potocznie znaczenie pojęcia „nadużycia
finansowego” służy do opisu szeregu różnych czynów zabronionych np.:
kradzież, korupcja, przywłaszczenie, łapówkarstwo, fałszerstwo,
wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie brudnych pieniędzy oraz zatajanie
istotnych faktów.



Definicje i rodzaje nadużyć finansowych, podejrzenie nadużycia 
finansowego (c.d.)

Kategoryzacja najczęściej spotykanych nadużyć finansowych:

Nadużycia finansowe

Konflikt 
interesów

Korupcja

Zmowa 
przetargowa

Fałszerstwo dokumentów



Regulacje i zapisy określające obowiązki beneficjenta w systemie 
realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji 

o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego
Podpisując umowę o dofinansowanie, beneficjent zobowiązuje się m.in. do
zrealizowania projektu zgodnie z umową, z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Wśród obowiązków, które
przyjmuje na siebie beneficjent - aby zapewnić poprawną realizację projektu -
znajdują się takie, których celem jest przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
Pojęcie „nadużycia” należy odróżnić od „nieprawidłowości”. Podczas gdy każde
nadużycie jest nieprawidłowością, to nie każda nieprawidłowość jest nadużyciem.
Nadużycie cechuje się przede wszystkim umyślnym działaniem lub zaniechaniem.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, skutkiem wystąpienia nadużycia finansowego
lub podejrzenia nadużycia finansowego przy realizacji projektu może być uznanie
poniesionych wydatków za niekwalifikowane, a nawet rozwiązanie umowy
o dofinansowanie. Dlatego też wprowadzenie przez beneficjentów środków
przeciwdziałających nadużyciom może ograniczyć straty ponoszone przez nich z tego
tytułu, zarówno te finansowe, jak i wizerunkowe.



Regulacje i zapisy określające obowiązki beneficjenta w 
systemie realizacji PO IiŚ w sytuacji powzięcia informacji 
o wystąpieniu/podejrzeniu nadużycia finansowego (c.d.)

Umowa o dofinansowanie - § 15 ust. 7

Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej, z
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących
podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez
organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w
terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie IW, IP, IZ, IC (…) lub
IA – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Beneficjent zobowiązany jest do
przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich
posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby
postępowań dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu. W
powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o
postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu.



Przykłady nadużyć finansowych

Przykładami nadużyć finansowych są: 

 poświadczenie nieprawdy we wniosku o dofinansowanie projektu,

 korupcja na etapie ubiegania się o pomoc z funduszy unijnych, 

 korupcja w zamówieniach podczas realizacji projektu,

 przedstawienie wraz z wnioskiem o płatność podrobionych, przerobionych 

lub poświadczających nieprawdę dokumentów finansowych w celu 

wyłudzenia środków.



Istotne:

•Obowiązek zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania
przy wydatkowaniu środków publicznych.

•Obowiązek wprowadzenia środków przeciwdziałających nadużyciom finansowym
(zapobieganie nadużyciom finansowym, rozpoznawanie nadużyć finansowych,
postępowanie z nadużyciami).

•Upublicznienie na stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych.

•Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym
w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (Warszawa, styczeń 2019 r.).

•Skrzynka e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl

mailto:nadużycia.POIS@mr.gov.pl


Dziękuję za uwagę


