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PROJEKT 
S. Sorys – Wicemarszałek WM - w podpisie 
G. Brach – Z-ca Dyrektora  Dep. FE         
J. Ma�lanka – Radca Prawny     
 
 

 
  Uchwała Nr  1885/18      
             

ZARZ�DU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 9 pa�dziernika 2018 roku 

 

 
w sprawie przyj�cia zaktualizowanej listy zawieraj�cej informacj� o kolejno�ci 
przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I naboru 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce 
funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie województwa (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 913 z pó�n. zm.), w zwi�zku z art.3 ust.1 pkt 7) lit. a) oraz  art. 6 ust. 3 pkt 3) 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem �rodków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz na podstawie 
§ 19  Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia  2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
"Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni 
publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach 
działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj�tego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 1737, z pó�n. zm), uwzgl�dniaj�c zapisy 
art. 66 ust. 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj�cego rozporz�dzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347, str. 487 z pó�n. zm.),  art. 7 Rozporz�dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz�dzania ni� i monitorowania jej oraz uchylaj�cego 
Rozporz�dzenia Rady (EWG) nr 352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, 
(WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str. 549), 
rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniaj�cego 
rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji 
płatniczych i innych organów, zarz�dzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpiecze� oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z pó�n. zm.) oraz zapisy Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, r. zaakceptowanego decyzj� wykonawcz� 
Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z dnia 12 grudnia 2014 r, Zarz�d Województwa 
Małopolskiego uchwala, co nast�puje: 
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§ 1 

  

1. Zarz�d Województwa aktualizuje i podaje do publicznej wiadomo�ci list�, o której mowa w § 17 
ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
"Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni 
publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach 
działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj�tego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 1737, z pó�n. zm.), wskazuj�c wnioski  
o przyznanie pomocy spełniaj�ce warunki przyznania pomocy oraz mieszcz�ce si� w limicie 
�rodków przewidzianych na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne”,  
o którym mowa w rozporz�dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa�dziernika 2015 
r. w sprawie wysoko�ci limitów �rodków dost�pnych w poszczególnych województwach lub latach 
w ramach okre�lonych działa� lub poddziała� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 (Dz. U. poz.1755, z pó�n. zm.), w brzmieniu zał�cznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. List�, o której mowa w ust. 1, podaje si� do publicznej wiadomo�ci na stronie internetowej 
www.fundusze.malopolska.pl. 

3. Zarz�d Województwa Małopolskiego zatwierdza formularz umowy o przyznanie pomocy na 
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, w brzmieniu  zał�cznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

                                   
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza si� Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
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UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr 1885/18 

Zarz�du Województwa Małopolskiego z dnia 9 pa�dziernika 2018 r. 

w sprawie przyj�cia zaktualizowanej listy zawieraj�cej informacj� o kolejno�ci 
przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I naboru 
wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje 
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Zgodnie z § 17 rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla 
operacji typu „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (Dz. U. 1737, z pó�n. zm.) wła�ciwy organ samorz�du województwa albo 
samorz�dowa jednostka po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej, o której mowa w § 18, 
niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomo�ci list�, o której mowa w § 17 ust. 1, na 
stronie internetowej urz�du marszałkowskiego albo samorz�dowej jednostki oraz w urz�dzie 
marszałkowskim albo w samorz�dowej jednostce, wskazuj�c wnioski o przyznanie pomocy 
spełniaj�ce warunki przyznania pomocy oraz mieszcz�ce si� w limicie �rodków przewidzianych 
na operacje „Inwestycje w obiekty pełni�ce funkcje kulturalne”, o którym mowa w rozporz�dzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa�dziernika 2015 r. w sprawie wysoko�ci limitów 
�rodków dost�pnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach okre�lonych działa� 
lub poddziała� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.1755,  
z pó�n. zm.). 
 
Przyjmuje si� formularz umowy przekazany przez ARiMR pismem znak: ZP-126-
DDD.071.3.2018.WDS.BG z dnia 04.07.2018 r. 
 
Zgodnie z powołanym rozporz�dzeniem, na dzie� podejmowania uchwały Samorz�d 
Województwa Małopolskiego dysponuje �rodkami finansowymi w wysoko�ci 4 613 053 euro, 
zgodnie z obowi�zuj�cym kursem euro z dnia 27.09.2018 r. – 4,2779 zł, tj. 19 734 179 zł. 
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                                                                                                       PROJEKT 

Za !cznik"nr 1 do"Uchwa y"Nr��/18"ZWM"z"dnia"����2018"roku 

  

 

LISTA OPERACJI 

informuj!ca"o"kolejno#ci"przys ugiwania"pomocy 

na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe!ni"ce funkcje kulturalne� w ramach dzia!ania  
�Podstawowe us!ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich� 

obj#tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

dla naboru trwaj"cego od 14 marca 2018 r.  do 16 kwietnia 2018 r.  

 
               

L.p

. 

Nazwa/imi# i nazwisko 

podmiotu ubiegaj"cego si#  
o przyznanie pomocy 

Numer 

 

identyfikacyj

ny 

Tytu! operacji Kwota pomocy (PLN) 
Liczba 

uzyskanych punktów  

1 2 3 4 5 6 

1 

Gmina Miechów 062567655 

Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w 
Pstroszycach Drugich oraz utworzenie Centrum 

Promocji Obszarów Natura 2000 

370 959,00 26 

2 
Gmina Klucze 063041345 

Budowa Budynku %wietlicy w Zalesiu 
Golczowskim 

500 000,00 24 

3 

Gminny O$rodek Kultury w 
Borz#cinie 

063231802 
Modernizacja Domu Ludowego w Borz#cinie - 

siedziby Gminnego O$rodka Kultury 
341 430,00 23 

4 
Gmina Bochnia 062767094 Przebudowa budynku biblioteki w Majkowicach 201 700,00 23 

5 

Gminny O$rodek Kultury w Che!mcu 063189071 
Adaptacja poddasza nie u&ytkowego nad Szko!" 

Podstawow" w Pi"tkowej na cele kulturalne 
500 000,00 23 
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6 
Gmina Bobowa 063832756 

Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w 

S#dziszowej 
499 372,00 22 

7 

Gmina Nowy Wi$nicz 063238012 

Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w 

budynku Muzeum Ziemi Wi$nickiej poprzez 
wdro&enie projektu - Moja Wi$nicka Rodzina 

458 898,00 22 

8 

Gmina Boles!aw 063214082 

Modernizacja i remont zabytkowego Dworku w 

Krzykawce oraz zakup wyposa&enia na potrzeby 
rozwoju prowadzonej dzia!alno$ci z zakresu us!ug 

kulturalnych 

176 354,00 22 

9 

Gmina Gródek nad Dunajcem 063187515 
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z 

przeznaczeniem na Centrum Spo!eczno-Kulturalne 
455 812,00 21 

10 
Gmina Babice 063039736 

Rozbudowa istniej"cego budynku OSP w 
Rozkochowie pe!ni"cego funkcje kulturalne 

500 000,00 21 

11 
Gmina Koniusza 063134823 

Przebudowa Gminnego O$rodka Kultury w 
Koniuszy. 

192 422,00 20 

12 

Gmina Szczurowa 063152030 

Przebudowa Domów Ludowych pe!ni"cych funkcje 
kulturalne w miejscowo$ciach Niedzieliska i 

Zaborów 

691 157,00 20 

13 
Gmina Pa!ecznica 063256173 

Utworzenie centrum konferencyjno - 

szkoleniowego w Pa!ecznicy. 
496 313,00 20 

14 

Gminne Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Rad!owie 
063825793 

Rozbudowa i przebudowa cz#$ci istniej"cego 
budynku Domu Kultury w zakresie kuchni z 

zapleczem i sali wielofunkcyjnej wraz z  niezb#dn" 
infrastruktur" techniczn" na cz#$ci dzia!ki nr 885/3 

w Biskupicach Rad!owskich, gmina Rad!ów 

500 000,00 19 

15 

Gmina Czchów 062548710 

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespo!u Szkól i 
Przedszkola w Z!otej oraz rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa Zespo!u Szkó! w Tymowej na cele 
spo!eczno - kulturalne - etap II 

605 942,00 19 
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16 

Gmina Mucharz 062549391 

Przebudowa i docieplenie budynku Wiejskiego 

Domu Kultury w Kozi'cu Etap II - Roboty 

ogólnobudowlane 

296 953,00 19 

17 
Gmina Spytkowice 063186026 

Modernizacja i remont pomieszcze' Wiejskiego 
Domu Kultury w Spytkowicach 

500 000,00 18 

18 

Gmina Wadowice 062706413 
Przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku 

Biblioteki w Wysokiej na cele spo!eczno-kulturowe 
500 000,00 18 

19 
Gmina Olesno 063096061 

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w 
miejscowo$ci Wielopole 

445 207,00 18 

20 

Gmina Wolbrom 063094973 
Adaptacja i modernizacja cz#$ci budynku OSP 
D!u&ec na $wietlic# Tradycji Ziemi D!u&eckiej 

443 789,00 18 

21 
Gmina ("cko 063059010 Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza 500 000,00 18 

22 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 063253214 

Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w 

Kalwarii Zebrzydowskiej oraz rozbudowa i 

przebudowa zaplecza kuchennego przy %wietlicy 
Wiejskiej w Barwa!dzie %rednim 

871 763,00 17 

23 

Gmina Brze)nica 063245046 Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach 487 748,00 17 

24 

Gmina Biskupice 062726021 

Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice 

poprzez budow# $wietlicy w Przebieczanach i 
Domu Kultury w Su!owie 

1 000 000,00 17 

25 
Gmina Go!cza 062597292 Budowa centrum kultury w miejscowo$ci Go!cza 471 435,00 17 

26 Gmina S!omniki 063253074 Budowa $wietlicy wiejskiej w Zaborzu 266 589,00 17 

27 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 063197495 

Budowa budynku kultury - $wietlicy wiejskiej w 
Dojazdowie 

500 000,00 16 

28 
Gmina Ksi"& Wielki 063067626 

Budowa budynku %wietlicy Wiejskiej w 
miejscowo$ci Mianocice, gmina Ksi"& Wielki 

500 000,00 16 
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29 

Gmina Wierzchos!awice 063207044 
Przebudowa i rozbudowa istniej"cego budynku 

Domu Ludowego w Bogumi!owicach 
149 530,00 16 

30 Gmina Kamionka Wielka 063242391 Budowa wie&y widokowej wraz z amfiteatrem 500 000,00 16 

            

  19 923 373,00    
  

 

Data sporz"dzania listy �����������. 



Za !cznik nr 2   

Do"Uchwa y"Nr""""""""""/18 

Zarz!du"Województwa"Ma opolskiego 

Z dn.                               2018r. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Formularz umowy o przyznanie pomocy dla operacji typu  
�Inwestycje w obiekty pe!ni"ce funkcje kulturalne w"ramach"dzia ania"

�Podstawowe"us ugi"i"odnowa"wsi"na"obszarach"wiejskich�"obj#tego"Programem"
Rozwoju"Obszarów"Wiejskich"na"lata"2014�2020 

1885
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 Strona 1 

 

 

 

 

Za !cznik"do"zarz!dzenia"nr"���/2018 Prezesa ARiMR z dnia ................. 2018 r. 

 

Umowa"o"przyznaniu"pomocy"Nr"���. 

 

zawarta w dniu ...................................20��. r.  

w ................................................................................................................................................... 

pomi!dzy 

Samorz"dem Województwa �����������..��..��������..�..�.� 
z siedzib" w................................................................................................................................... 

zwanym dalej �Samorz"dem Województwa�, reprezentowanym przez: 

1) �.................................................................................................................................................. 
2) �.������������..���.���������������..���..�.. 

a  

����...................................................................................................................................... 
z siedzib" w 
�����...�������������������������������...
NIP .............................................................................................................................................. 
REGON1 ...................................................................................................................................... 

zwanym(-") dalej �Beneficjentem�, reprezentowanym(-") przez:  

1) .......................................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................................... 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udzia#em $rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014�2020 (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 627), Strony postanawiaj", co nast!puje: 

 

§"1 

Okre#lenia"i"skróty 

Poni%sze okre$lenia w rozumieniu umowy o przyznaniu pomocy, zwanej dalej �umow"�, 
oznaczaj": 

1) Agencja � Agencj! Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pe#ni rol! agencji 
p#atniczej, w rozumieniu art. 7 rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarz"dzania ni" i monitorowania jej oraz uchylaj"cego rozporz"dzenia Rady 
(EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE)  

                                                           

1Niepotrzebne skre$li& 
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 Strona 2 

 

nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z pó'n. 
zm.); 

2) bie%"ca konserwacja � wykonanie robót maj"cych na celu utrzymanie w nale%ytym 
stanie technicznym i estetycznym efektów realizacji operacji, nie dopuszczaj"c  
do pogorszenia si! w#a$ciwo$ci u%ytkowych i sprawno$ci technicznej obiektu; 

3) EFRROW � Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

4) koszty kwalifikowalne operacji � koszty zwi"zane z realizacj" operacji, które zosta#y 
poniesione, w tym op#acone ze $rodków Beneficjenta i zgodnie z przepisami 
rozporz"dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegó#owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp#aty pomocy 
finansowej na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje kulturalne�, 
operacje typu �Kszta#towanie przestrzeni publicznej� oraz operacje typu �Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego� w ramach dzia#ania �Podstawowe us#ugi  
i odnowa wsi na obszarach wiejskich� obj!tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154), mog" zosta& 
obj!te pomoc" w ramach operacji typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje 
kulturalne�, operacji typu �Kszta#towanie przestrzeni publicznej� oraz operacji typu 
�Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego�; 

5) operacja � projekt, umowa, przedsi!wzi!cie lub inwestycja/inwestycje realizowane 
przez Beneficjenta w ramach dzia#ania �Podstawowe us#ugi i odnowa wsi  
na obszarach wiejskich� na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje 
kulturalne�, �Kszta#towanie przestrzeni publicznej� oraz �Ochrona zabytków  
i budownictwa tradycyjnego� zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w sposób pozwalaj"cy  
na osi"gni!cie celów dla danego typu operacji okre$lonych w tym Programie; 

6) p#atno$& ko*cowa � p#atno$& dokonywan" na podstawie wniosku o p#atno$& 
sk#adanego po zrealizowaniu ca#ej operacji; 

7) p#atno$& po$rednia � p#atno$& dokonywan" na podstawie wniosku o p#atno$& 
z#o%onego po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, je%eli dany etap nie jest etapem 
ko*cowym; 

8) pomoc � pomoc finansow" przyznan" na realizacj! operacji ze $rodków unijnych,  
tj. EFRROW, polegaj"c" na refundacji cz!$ci kosztów kwalifikowalnych operacji, 
poniesionych i op#aconych przez Beneficjenta, w wysoko$ci oraz zgodnie  
z warunkami okre$lonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014�
2020, rozporz"dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegó#owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp#aty pomocy 
finansowej na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje kulturalne�, 
operacje typu �Kszta#towanie przestrzeni publicznej� oraz operacje typu �Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego� w ramach dzia#ania �Podstawowe us#ugi  
i odnowa wsi na obszarach wiejskich� obj!tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014�2020 (Dz. U. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154), w umowie 
oraz przepisach odr!bnych; 

9) Program � Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014�2020, o którym mowa 
w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. 
o zatwierdzeniu przez Komisj! Europejsk" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014�2020 oraz adresie strony internetowej, na której zosta# on zamieszczony 
(M.P. poz. 541) wraz ze zmianami, o których mowa w Komunikacie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisj! 
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Europejsk" zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. 
poz. 496), Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. 
o zatwierdzeniu przez Komisj! Europejsk" zmian Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 161) oraz Komunikacie Ministra Rolnictwa 
 i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisj! Europejsk" 
zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (M.P. poz. 819); 

10) rachunek bankowy � rachunek bankowy prowadzony przez bank lub rachunek 
prowadzony przez spó#dzielcz" kas! oszcz!dno$ciowo-kredytow" dla Beneficjenta lub 
cesjonariusza Beneficjenta; 

11) rozporz"dzenie � rozporz"dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie szczegó#owych warunków i trybu przyznawania oraz 
wyp#aty pomocy finansowej na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje 
kulturalne�, operacje typu �Kszta#towanie przestrzeni publicznej� oraz operacje typu 
�Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego� w ramach dzia#ania �Podstawowe 
us#ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich� obj!tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014�2020 (Dz. U. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154); 

12) rozporz"dzenie w sprawie wyboru wykonawców � rozporz"dzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców 
zada* uj!tych w zestawieniu rzeczowo � finansowym operacji oraz warunków 
dokonywania zmniejsze* kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396); 

13) rozporz"dzenie 640/2014 � rozporz"dzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014  
z dnia 11 marca 2014 r. uzupe#niaj"ce rozporz"dzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz"dzania  
i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania p#atno$ci oraz do kar 
administracyjnych maj"cych zastosowanie do p#atno$ci bezpo$rednich, wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno$ci (Dz. Urz. UE L 181  
z 20.06.2014, str. 48, z pó'n. zm.); 

14) rozporz"dzenie 808/2014 � rozporz"dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 
z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiaj"ce zasady stosowania rozporz"dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z pó'n. zm.); 

15) rozporz"dzenie 809/2014 � rozporz"dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 
z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiaj"ce zasady stosowania rozporz"dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu 
zarz"dzania i kontroli, $rodków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej 
zgodno$ci (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z pó'n. zm.); 

16) rozporz"dzenie 1303/2013 � rozporz"dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj"ce wspólne przepisy dotycz"ce 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spo#ecznego, Funduszu Spójno$ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz ustanawiaj"ce przepisy ogólne dotycz"ce Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo#ecznego, Funduszu Spójno$ci  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj"ce rozporz"dzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pó'n. zm.); 

17) rozporz"dzenie 1305/2013 � rozporz"dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
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wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylaj"ce rozporz"dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013, str. 487, z pó'n. zm.);  

18) transakcja - dokonanie zap#aty w zwi"zku z wykonaniem jednej umowy  
lub zamówienia od jednego wykonawcy, nawet je$li wystawiono kilka 
faktur/dokumentów o równowa%nej warto$ci dowodowej dotycz"cych tej 
umowy/zamówienia i w zwi"zku z tym zap#ata nast"pi#a za ró%ne cz!$ci zamówienia, 
bez wzgl!du na d#ugo$& okresów pomi!dzy poszczególnymi p#atno$ciami; 

19) Urz"d Marsza#kowski - Urz"d Marsza#kowski ����������.. z siedzib" 
w �����������.. / wojewódzk" samorz"dow" jednostk! 
organizacyjn"1,2 ����.����� z siedzib" w.������.����..�. ; 

20) ustawa � ustaw! z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udzia#em $rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014�2020 (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 627); 

21) ustawa o zmianie ustawy � ustaw! z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia#em $rodków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014�2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 5 i 1503); 

22) ustawa o finansach publicznych � ustaw! z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000); 

23) ustawa pzp � ustaw! z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie* publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 

24) wniosek o p#atno$& � wniosek o p#atno$& po$redni" lub wniosek o p#atno$& ko*cow"; 

25) wykonawca � wykonawc! dostaw, us#ug lub robót budowlanych; 

26) zadanie � jedn" lub kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
obejmuj"cych dostaw!, robot! budowlan" lub us#ug!, maj"c" by& przedmiotem 
nabycia, pochodz"c" od jednego wykonawcy o $ci$le okre$lonym przeznaczeniu  
lub funkcjonalno$ci, przy czym dostawa mo%e obejmowa& zarówno jeden przedmiot, 
jak i ca#" parti!, robota budowlana mo%e sk#ada& si! z jednej roboty budowlanej b"d' 
kilku robót budowlanych, a us#uga mo%e sk#ada& si! z jednej us#ugi b"d' kilku 
rodzajów us#ug; przy ustalaniu warto$ci zadania bierze si! pod uwag! spe#nienie 
#"cznie nast!puj"cych kryteriów: 

- sumowaniu podlegaj" us#ugi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju  
i o tym samym przeznaczeniu; 

- mo%liwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie; 

- mo%liwe jest wykonanie zadania przez jednego wykonawc!. 

 

 

 

                                                           

2Wpisa& nazw! urz!du marsza#kowskiego lub nazw! wojewódzkiej samorz"dowej jednostki organizacyjnej, o których 
mowa w § 12 rozporz"dzenia 
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§"2 

Zakres przedmiotowy umowy 

Umowa okre$la prawa i obowi"zki Stron zwi"zane z realizacj" operacji typu �Inwestycje  
w obiekty pe#ni"ce funkcje kulturalne� / �Kszta#towanie przestrzeni publicznej� / �Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego�1 w ramach dzia#ania �Podstawowe us#ugi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich� obj!tego Programem. 

 

§"3 

Postanowienia"ogólne 

1. Beneficjent zobowi"zuje si! do realizacji operacji: 
.���������������.....................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................., 

(tytu# operacji) 

której zakres rzeczowy i finansowy okre$lono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
stanowi"cym za#"cznik nr 1 do umowy. 

2. Realizowana przez Beneficjenta operacja, o której mowa w ust. 1, prowadzi  
do osi"gni!cia celu szczegó#owego w ramach poddzia#ania �Wsparcie inwestycji  
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych us#ug lokalnych dla ludno$ci wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powi"zanej infrastruktury� / �Wsparcie bada*  
i inwestycji zwi"zanych z utrzymaniem, odbudow" i popraw" stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej warto$ci 
przyrodniczej, w tym dotycz"ce powi"zanych aspektów spo#eczno-gospodarczych  
oraz $rodków w zakresie $wiadomo$ci $rodowiskowej�1 tj. wspieranie lokalnego rozwoju 
na obszarach wiejskich. 

3. W wyniku realizacji operacji osi"gni!ty zostanie nast!puj"cy cel: 

.....................................................................................................................................................
����������������������������.�������.� 

 

poprzez nast!puj"ce wska'niki jego realizacji: 

Wyszczególnienie 

Warto$ci wska'ników, których osi"gni!cie jest zak#adane 
w wyniku realizacji operacji [szt.] 

 

7.1. Obiekty budowlane pe#ni"ce funkcje 
kulturalne, w tym: 

liczba obiektów 
wybudowanych 

liczba obiektów 
przebudowanych 

liczba obiektów 
wyposa%onych 

a) $wietlice i domy kultury    

b) biblioteki    

c) muzea     

d) amfiteatr/teatr/kino    
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e) inne (poda& jakie) 
������������������ 

   

7.2. Kszta#towanie przestrzeni publicznej, w 
tym: 

liczba obiektów 

a) odnowa centrum miejscowo$ci  

b) inne (poda& jakie) 
������������������ 

 

7.3. Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego, w tym: 
liczba obiektów 

a) odnowa lub poprawa stanu zabytkowych 

obiektów budowlanych, s#u%"cych 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

 

b) zakup obiektów budowlanych 
charakterystycznych dla tradycji 

budownictwa w danym regionie z 

przeznaczeniem na cele publiczne 

 

 

4. Operacja zostanie zrealizowana w: �����.���................................................. 
....................................................................................................................................................... 

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowo$&) 

na dzia#kach ewidencyjnych okre$lonych w za#"czniku nr 2 do umowy3.  

5. Beneficjent zrealizuje operacj! w jednym etapie / dwóch etapach1. 

6. Operacja zostanie zrealizowana nie pó'niej ni% w terminie 12 miesi!cy od dnia zawarcia 
umowy / 24 miesi!cy od dnia zawarcia umowy 1 i nie pó'niej ni% do dnia 30 czerwca 2023r.  

7. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:  

1) wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 
operacji stanowi"cym za#"cznik nr 1 do umowy;  

2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami 
wskazanymi w § 5 pkt 5, w tym dokonanie p#atno$ci za dostawy, us#ugi lub roboty 
budowlane, nie pó'niej ni% do dnia z#o%enia wniosku o p#atno$&, a gdy Beneficjent zosta# 
wezwany do usuni!cia braków w tym wniosku - nie pó'niej ni% w terminie 14 dni od dnia 
dor!czenia tego wezwania, z zastrze%eniem zachowania terminów na zako*czenie realizacji 
operacji i z#o%enie wniosku o p#atno$& ko*cow", wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 4;  

3) udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem 
rzeczowo-finansowym operacji stanowi"cym za#"cznik nr 1 do umowy poprzez 
przedstawienie faktur lub dokumentów o równowa%nej warto$ci dowodowej wraz 
z dokumentami potwierdzaj"cymi dokonanie p#atno$ci;   

4) osi"gni!cie celu operacji oraz wska'ników jego realizacji okre$lonych w ust. 3 � do dnia 
z#o%enia wniosku o p#atno$& ko*cow", a gdy Beneficjent zosta# wezwany do usuni!cia 

                                                           

3 Dotyczy operacji trwale zwi"zanych z nieruchomo$ci" 
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braków w tym wniosku - nie pó'niej ni% w terminie 14 dni od dnia dor!czenia tego 
wezwania, z zastrze%eniem zachowania terminów na zako*czenie realizacji operacji  
i z#o%enie wniosku o p#atno$& ko*cow", wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 4.  

8. Stosownie do zakresu operacji, realizacja operacji lub jej etapu obejmuje równie%: 

1) uzyskanie wymaganych odr!bnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, 
za$wiadcze*, uzgodnie*, pozwole* lub decyzji zwi"zanych z realizacj" operacji, 

2) zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urz"dze*, infrastruktury technicznej,  
w tym wyposa%enia oraz wykorzystanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji  
do prowadzenia dzia#alno$ci, której s#u%y#a realizacja operacji lub której prowadzenie 
stanowi#o warunek przyznania pomocy, 

- nie pó'niej ni% do dnia z#o%enia wniosku o p#atno$&, a gdy Beneficjent zosta# wezwany  
do usuni!cia braków w tym wniosku � nie pó'niej ni% w terminie 14 dni od dnia dor!czenia 
tego wezwania. 

9. Przez osi"gniecie celu operacji rozumie si! osi"gni!cie warto$ci dodatniej w ka%dym 
wska'niku jego realizacji, okre$lonym w ust. 3. 

 

§"4 

$rodki"finansowe"przyznane"na"realizacj%"operacji 

1. Beneficjentowi zostaje przyznana na podstawie z#o%onego wniosku o przyznanie pomocy 
oraz na warunkach okre$lonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 
ustawy, oraz przepisach rozporz"dzenia, pomoc w wysoko$ci ............................. z# (s#ownie 
z#otych: .............................................................................................................................),  
tj. do 63,63 + poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

2. Pomoc b!dzie przekazana jednorazowo w wysoko$ci, o której mowa w ust. 1 / Pomoc b!dzie 
przekazana w wysoko$ci, o której mowa w ust. 1, w dwóch p#atno$ciach1: 

1) pierwsza p#atno$&, w wysoko$ci ����� z# (s#ownie z#otych:  
����������������������������.), tj. do 63,63 % 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu1; 

2) druga p#atno$&, w wysoko$ci ����.. z# (s#ownie z#otych: ����), tj. do 63,63 % 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu1. 

 

§"5 

Zobowi!zania"Beneficjenta 

Beneficjent zobowi"zuje si! do spe#nienia warunków okre$lonych w Programie, przepisach 
ustawy, rozporz"dzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w 

szczególno$ci do: 

1) poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowi"cych podstaw! wyliczenia 
przys#uguj"cej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia bezgotówkowego  

z wy#"czeniem kosztów ogólnych poniesionych przed dniem 29.09.2017 r. 
2) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójno$ci lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego; 
3) do dnia, w którym up#ynie 5 lat od dnia wyp#aty p#atno$ci ko*cowej: 
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a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa w#asno$ci rzeczy nabytych w ramach realizacji 
operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji,  

b) umo%liwienia przedstawicielom Samorz"du Województwa dokonywania wizyt  
w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz kontroli  
w trybie art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy, 

c) umo%liwienia przedstawicielom Samorz"du Województwa, Agencji, Ministra 
Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Trybuna#u Obrachunkowego, organów kontroli pa*stwowej i Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz innym podmiotom upowa%nionym do takich czynno$ci, dokonywania 
audytów i kontroli dokumentów zwi"zanych z realizacj" operacji i wykonaniem 
obowi"zków po zako*czeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu 
realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta, 

d) obecno$ci i uczestnictwa osobistego albo osoby upowa%nionej przez Beneficjenta  
w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów, okre$lonych w lit. b i c, w terminie 
wyznaczonym przez te podmioty, 

e) niezw#ocznego informowania Samorz"du Województwa o planowanych  
albo zaistnia#ych zdarzeniach zwi"zanych ze zmian" sytuacji faktycznej lub prawnej 
Beneficjenta, mog"cych mie& wp#yw na realizacj! operacji zgodnie  
z postanowieniami umowy, wyp#at! pomocy lub spe#nienie wymaga* okre$lonych  
w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1, 

f) przechowywania ca#o$ci dokumentacji zwi"zanej z realizacj" operacji; 

g) dostarczenia na %"danie Samorz"du Województwa dokumentów potwierdzaj"cych 
zabezpieczenie $rodków finansowych na bie%"c" konserwacj! operacji; 

h) zapewnienia trwa#o$ci operacji zgodnie z art. 71 rozporz"dzenia 1303/2013, w tym 
zapewnienia trwa#o$ci operacji dla realizacji inicjatyw spo#ecznych lub utrzymania 
utworzonych miejsc pracy, na których podstawie operacja otrzyma#a punkty  
w ramach oceny wniosku o przyznanie pomocy; 

i) udost!pniania uprawnionym podmiotom informacji niezb!dnych do monitorowania  
i ewaluacji Programu; 

j) z#o%enia na ka%de wezwanie Samorz"du Województwa (nie cz!$ciej ni% raz w roku) 
informacji, o której mowa w pkt 14. 

4) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowo$ci albo korzystania z odpowiedniego 
kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporz"dzenia 
1305/2013, dla wszystkich transakcji zwi"zanych z realizacj" operacji, w ramach 
prowadzonych ksi"g rachunkowych; 

5) ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad 
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzysto$ci oraz do#o%enia wszelkich 
stara* w celu unikni!cia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronno$ci  
i obiektywno$ci w wype#nianiu zada* obj!tych umow".  
Beneficjent zobowi"zuje si! do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie 
z przepisami: 

a) o zamówieniach publicznych � w przypadku, gdy te przepisy maj" zastosowanie, 
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b) ustawy, okre$laj"cymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami 
wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy � w przypadku, gdy te przepisy maj" 
zastosowanie4. 

W zwi"zku z tym, podzia# zada* w celu unikni!cia stosowania zasad okre$lonych  
w przepisach o zamówieniach publicznych, oraz w przepisach ustawy okre$laj"cych 
konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisach wydanych na podstawie art. 43a 
ust. 6 ustawy jest niedozwolony a koszty powsta#e w wyniku niedozwolonego podzia#u 
zada* uznane zostan" za niekwalifikowalne; 

6) zrealizowania operacji i z#o%enia wniosku o p#atno$& ko*cow" z zachowaniem terminów 
wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 4; 

7) osi"gni!cia celu operacji oraz wska'ników jego realizacji okre$lonych w § 3 ust. 3,  
nie pó'niej ni% do dnia z#o%enia wniosku o p#atno$& ko*cow", a gdy Beneficjent zosta# 
wezwany do usuni!cia braków w tym wniosku - nie pó'niej ni% w terminie 14 dni od dnia 
dor!czenia tego wezwania, z zastrze%eniem zachowania terminów na zako*czenie realizacji 
operacji i z#o%enie wniosku o p#atno$& ko*cow", wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 4; 

8) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie 
z przepisami za#"cznika III do rozporz"dzenia 808/2014 opisanymi szczegó#owo  
w Ksi!dze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 
od dnia zawarcia umowy do dnia wyp#aty p#atno$ci ko*cowej;  

9) przekazywania i udost!pniania Samorz"dowi Województwa oraz innym uprawnionym 
podmiotom danych zwi"zanych z operacj", w terminie wynikaj"cym z wezwania  
do przekazania tych danych; 

10) realizacji operacji: 

 - typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje kulturalne�, która zgodnie z kryteriami,  
o których mowa w:  

a) § 8 ust. 1 pkt 1 rozporz"dzenia - przewiduje, %e po jej zrealizowaniu  
w obiekcie budowlanym b!d"cym jej przedmiotem b!d" prowadzone zaj!cia 
artystyczne, nauka j!zyków obcych, zaj!cia opieku*czo-wychowawcze lub inne 
inicjatywy spo#eczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które b!d" mia#y 
charakter sta#y lub b!d" si! odbywa#y cyklicznie, lecz nie rzadziej ni% raz w miesi"cu, 
przez co najmniej 9 miesi!cy w danym roku w okresie trwa#o$ci operacji, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporz"dzenia 1303/20131,  

b) § 8 ust. 1 pkt 5 rozporz"dzenia �przewiduje powstanie i utrzymanie przez okres 
trwa#o$ci operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 akapit pierwszy rozporz"dzenia 
1303/2013, albo utrzymanie przez ten okres: 

 - co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pe#ne etaty $rednioroczne1, 

- jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pe#ne etaty $rednioroczne1, 

- miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pe#ne etaty $rednioroczne1,  

c) § 8 ust. 2 rozporz"dzenia � 

                                                           

4 Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy, przepisów ustawy okre$laj"cych konkurencyjny tryb wyboru 
wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art.43a ust. 6 ustawy nie stosuje si! do kosztów ogólnych poniesionych 
przed dniem 18 stycznia 2017 r. 
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����������������������������������� 
(wpisa& w#a$ciwe kryterium/kryteria regionalne) 

 

w przypadku, gdy operacji przyznano punkty wed#ug tych kryteriów.1 

 

- typu �Kszta#towanie przestrzeni publicznej�, która zgodnie z kryteriami, o których mowa 
w: 

a) § 9 ust. 2 rozporz"dzenia �  

���������������������������������. 

(wpisa& w#a$ciwe kryterium/kryteria regionalne) 

w przypadku, gdy operacji przyznano punkty wed#ug tych kryteriów1. 

- typu �Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego�, która zgodnie z kryteriami,  
o których mowa w: 

a) § 10 ust. 1 pkt 2 rozporz"dzenia � przewiduje, %e w wyniku jej realizacji: 

- wi!cej ni% 50+ dotychczas u%ywanej powierzchni obiektu budowlanego b!d"cego  
jej przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i b!dzie s#u%y#o celom edukacyjnym, 
kulturalnym lub promocyjnym danego regionu1, 

- nie wi!cej ni% 50+ i nie mniej ni% 30+ powierzchni obiektu budowlanego b!d"cego jej 
przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i b!dzie s#u%y#o celom edukacyjnym, 
kulturalnym lub promocyjnym danego regionu1, 

- mniej ni% 30+ i nie mniej ni% 20+ powierzchni obiektu budowlanego b!d"cego jej 
przedmiotem uzyska nowe przeznaczenie i b!dzie s#u%y#o celom edukacyjnym, 
kulturalnym lub promocyjnym danego regionu1, 

b) § 10 ust. 2 rozporz"dzenia �  

�������������������������������� 

(wpisa& w#a$ciwe kryterium/kryteria regionalne) 

w przypadku, gdy operacji przyznano punkty wed#ug tych kryteriów1. 

11) niezw#ocznego poinformowania Samorz"du Województwa o prawomocnym orzeczeniu s"du 
o zakazie dost!pu do $rodków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy 
 o finansach publicznych5; 
 

12) realizacji operacji zgodnie z Planem dzia#alno$ci obiektu pe#ni"cego funkcje kulturalne, 
stanowi"cym za#"cznik nr 5 do umowy;  

13) prowadzenia dokumentacji potwierdzaj"cej spe#nienie kryteriów, o których mowa  
w pkt 10, w przypadku, gdy operacji przyznano punkty wed#ug tych kryteriów1; 

14) dostarczenia do Samorz"du Województwa w tym przez nadanie przesy#ki rejestrowanej  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. � Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650)  
w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku 
otrzymania p#atno$ci ko*cowej wype#nionej �Informacji po realizacji operacji�6, której wzór 

                                                           

5 Nie dotyczy gminy 
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stanowi za#"cznik nr 4 do umowy, wraz z dokumentacj" potwierdzaj"c" spe#nienie kryteriów, 
o których mowa w pkt 10; 

15) informowania w formie pisemnej Samorz"du Województwa o zmianach dokonanych  
w za#"czniku nr 5 do umowy, o którym mowa w pkt 12 w terminie nie pó'niejszym ni% 3 
miesi"ce przed planowan" realizacj" inicjatywy spo#ecznej uj!tej w tym za#"czniku. 

 

§"6 

Ocena post%powania"o"udzielenie"zamówienia"publicznego 

1. Beneficjent przedk#ada Samorz"dowi Województwa dokumentacj! z przeprowadzonego 
post!powania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, je%eli przed jej zawarciem zosta#a zawarta 
umowa z wykonawc"; 

2) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawc", je%eli umowa z wykonawc" 
zosta#a zawarta po dniu zawarcia umowy; 

3) nie pó'niej ni% w dniu up#ywu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2,  
w przypadku gdy umowa z wykonawc" zosta#a zawarta w terminie krótszym ni% 30 dni 
przed up#ywem terminu z#o%enia wniosku o p#atno$&, którego dotyczy post!powanie  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Beneficjent przedk#ada Samorz"dowi Województwa dokumentacj!, o której mowa  
w ust. 1, w formie kopii potwierdzonych za zgodno$& z orygina#em przez osob! pe#ni"c" 
funkcj! kierownika Zamawiaj"cego lub osob! upowa%nion" przez Zamawiaj"cego. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) kompletn" dokumentacj! przetargow" przygotowan" przez Zamawiaj"cego w tym 
og#oszenia; 

2) kompletn" dokumentacj! z przebiegu prac komisji przetargowej; 

3) kompletn" ofert! wybranego Wykonawcy wraz z umow" zawart" z wybranym 
Wykonawc" oraz formularze ofertowe pozosta#ych wykonawców; 

4) kompletn" dokumentacj! zwi"zan" z odwo#aniami oraz zapytaniami i wyja$nieniami 
dotycz"cymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, je%eli mia#y miejsce  
w danym post!powaniu; 

5) upowa%nienie do potwierdzenia za zgodno$& z orygina#em dokumentacji 
z przeprowadzonego post!powania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby 
upowa%nionej przez Zamawiaj"cego6. 

4. Samorz"d Województwa mo%e %"da& innych dokumentów przetargowych, je%eli w procesie 
oceny post!powania o udzielenie zamówienia publicznego zajdzie potrzeba ich 
zweryfikowania. 

5. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r!ki  
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, Beneficjent zobligowany jest do przed#o%enia: 

1) kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego post!powania w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego; 

                                                           

6 Je%eli dotyczy 
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2) uzasadnienia faktycznego i prawnego zaistnienia przes#anek do udzielenia zamówienia 
 z wolnej r!ki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, 

- je%eli post!powanie zosta#o wszcz!te po wej$ciu w %ycie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy � Prawo zamówie* publicznych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 1020),  

albo: 

1) protoko#ów z kolejno uniewa%nionych post!powa*, zawieraj"cych podstaw! prawn"  
i odpowiednie uzasadnienie faktyczne � w przypadku, gdy uniewa%nienie post!powania 
nast"pi#o w konsekwencji braku ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia#u  
w post!powaniu; 

2) kompletnej dokumentacji zwi"zanej z uniewa%nionymi post!powaniami o udzielenie 
zamówienia publicznego � w przypadku, gdy przyczyn" uniewa%nienia post!powania 
by#o odrzucenie wszystkich z#o%onych ofert, ze wzgl!du na ich niezgodno$& z opisem 
przedmiotu zamówienia; 

- je%eli post!powanie zosta#o wszcz!te przed wej$ciem w %ycie ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy � Prawo zamówie* publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1020). 

6. O wyniku oceny post!powania o udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent zostanie 
poinformowany przez Samorz"d Województwa pisemnie w terminie 65 dni od dnia z#o%enia 
dokumentacji, o której mowa w ust. 3 lub 5. 

7. W przypadku gdy z#o%ona dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 5 zawiera braki, Samorz"d 
Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usuni!cia w terminie 7 dni  
od dnia dor!czenia wezwania. 

8. Je%eli zaistnieje konieczno$& uzyskania wyja$nie*, Samorz"d Województwa wzywa 
Beneficjenta do udzielenia wyja$nie* w terminie 7 dni od dnia dor!czenia wezwania. 

9. Wezwania, o których mowa w ust. 7 i 8, oraz przypadki gdy w trakcie oceny post!powania 
niezb!dne jest uzyskanie opinii innego podmiotu lub wyst"pienie o kontrol! dora'n" Prezesa 
Urz!du Zamówie* Publicznych, wyd#u%aj" termin dokonania oceny, o której mowa w ust. 6, 
 o czas niezb!dny do usuni!cia braków/sk#adania wyja$nie* oraz o czas niezb!dny  
do uzyskania opinii lub wyników kontroli dora'nej, o czym Samorz"d Województwa informuje 
Beneficjenta na pi$mie. 

10. Je%eli Beneficjent, nie z#o%y# wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa  
w ust. 7, lub nie z#o%y# wyja$nie* w terminie okre$lonym w ust. 8, Samorz"d Województwa 
dokonuje oceny w oparciu o posiadane dokumenty. 

 

§"7 

Ocena"przeprowadzonego"post%powania"w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy 

danego"zadania"uj%tego"w"zestawieniu"rzeczowo-finansowym operacji 

1. Najwcze$niej w dniu zawarcia umowy, a jednocze$nie nie pó'niej ni% w terminie 4 miesi!cy 
przed pierwszym dniem terminu na z#o%enie wniosku o p#atno$& istnieje mo%liwo$& z#o%enia 
przez Beneficjenta dokumentacji zwi"zanej z przeprowadzonym post!powaniem  
w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji, o której mowa w § 8 rozporz"dzenia w sprawie wyboru 
wykonawców, potwierdzaj"cej wybór najkorzystniejszej oferty lub potwierdzaj"cej brak 
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mo%liwo$ci wyboru najkorzystniejszej oferty. Na tym etapie mo%liwe jest równie% z#o%enie 
umowy z wykonawc", o ile zosta#a zawarta. 

2. W przypadku, je%eli dokumentacja, o której mowa w ust. 1, b!dzie zawiera#a braki  
lub uchybienia Samorz"d Województwa wezwie Beneficjenta do z#o%enia uzupe#nie*  
lub wyja$nie* w terminie 14 dni od dnia dor!czenia wezwania; w przypadku nie z#o%enia 
uzupe#nie* lub wyja$nie* w terminie 14 dni od dnia dor!czenia wezwania, ocena, o której 
mowa w ust. 3, zostanie dokonana przez Samorz"d Województwa na podstawie posiadanych 
dokumentów przed#o%onych przez Beneficjenta. Wezwanie przez Samorz"d Województwa 
Beneficjenta do z#o%enia uzupe#nie* lub wyja$nie* w zakresie dokumentacji zwi"zanej  
z przeprowadzonym post!powaniem w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy 
danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wyd#u%a termin,  
o którym mowa w ust. 3, o czas wykonania przez Beneficjenta tych czynno$ci. 

3. O wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego post!powania w sprawie wyboru przez 
Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo- finansowym 
operacji Beneficjent zostanie poinformowany przez Samorz"d Województwa pisemnie  
w terminie 35 dni od dnia z#o%enia dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub 2. 

4. Je%eli przeprowadzone przez Beneficjenta post!powanie w sprawie wyboru przez 
Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji zostanie ocenione przez Samorz"d Województwa pozytywnie, Beneficjent  
nie b!dzie zobowi"zany do przedstawiania wraz z wnioskiem o p#atno$& dokumentacji 
potwierdzaj"cej zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców � w zakresie 
zweryfikowanego pozytywnie post!powania w sprawie wyboru przez Beneficjenta 
wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

5. W przypadku, gdy z#o%ona dokumentacja, o której mowa w ust. 1, pomimo wezwania,  
o którym mowa w ust. 2, nadal b!dzie zawiera#a braki lub uchybienia, Samorz"d 
Województwa poinformuje Beneficjenta o zakresie tych niezgodno$ci wraz  
ze wskazaniem, i% w sytuacji zrealizowania zadania, w ramach którego koszty zostan" 
przedstawione do refundacji, na podstawie tak przeprowadzonego post!powania w sprawie 
wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji, bez usuni!cia tych niezgodno$ci, które go dotycz", zastosowane 
zostanie zmniejszenie kwoty pomocy, zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 11 
rozporz"dzenia w sprawie wyboru wykonawców i w za#"czniku nr 2 do tego rozporz"dzenia. 
Jednocze$nie, Samorz"d Województwa poinformuje Beneficjenta, %e w zwi"zku  
ze stwierdzonymi niezgodno$ciami, na etapie rozpatrywania wniosku o p#atno$& pod uwag! 
b!d" brane koszty poniesione na podstawie post!powania w sprawie wyboru przez 
Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji, z którego dokumentacja zostanie z#o%ona wraz z wnioskiem  
o p#atno$&. 

 

§"8 

Wniosek"o"p atno#&"� termin"z o'enia 

1. Wniosek o p#atno$& sk#adany jest w formie pisemnej w Urz!dzie Marsza#kowskim  
albo przez nadanie przesy#ki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650). Do wniosku do#"cza si! dokumenty niezb!dne  
do wyp#aty $rodków finansowych z tytu#u pomocy lub ich kopie (potwierdzone za zgodno$& 
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z orygina#em) potwierdzaj"ce spe#nienie warunków wyp#aty pomocy, których wykaz 
zawiera formularz wniosku o p#atno$&, w nast!puj"cych terminach: 

1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie � po zako*czeniu realizacji ca#o$ci 
operacji, w terminie od dnia ��� 20�. r. do dnia ��� 20�. r1, 

2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach: 

a) po zako*czeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia����. 
20�.r. do dnia �����.��. 20....r.1, 

b) po zako*czeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia��.�� 
20�.r. do dnia �����.��. 20....r.1; 

 � jednak nie pó'niej ni% do dnia 30 czerwca 2023 r. 

2. Wniosek o p#atno$& sk#ada si! na formularzu udost!pnionym na stronie internetowej Urz!du 
Marsza#kowskiego. 

3. W przypadku niez#o%enia wniosku o p#atno$& w terminie okre$lonym w umowie, Samorz"d 
Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do z#o%enia wniosku w kolejnych 
wyznaczonych terminach, o ile nie up#yn!#y terminy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 4. 
Niez#o%enie przez Beneficjenta wniosku o p#atno$& w terminie wynikaj"cym z drugiego 
wezwania Samorz"du Województwa, skutkowa& b!dzie wypowiedzeniem umowy,  
z zastrze%eniem ust. 5. 

4. Istnieje mo%liwo$& z#o%enia wniosku o p#atno$& po realizacji operacji lub jej etapu przed 
terminem okre$lonym w ust. 1. 

5. Samorz"d Województwa mo%e uwzgl!dni& wniosek o p#atno$& z#o%ony po terminie,  
o którym mowa w ust. 1, lub po terminie wynikaj"cym z drugiego wezwania Samorz"du 
Województwa, o którym mowa w ust. 3, o ile nie zosta#a wypowiedziana umowa i nie 
up#yn!#y terminy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 4. 

 

§"9 

Wniosek"o"p atno#&"� etap rozpatrywania 

1. Rozpatruj"c wniosek o p#atno$& Samorz"d Województwa sprawdza zgodno$& realizacji 
operacji lub jej etapu z warunkami okre$lonymi w Programie, ustawie, rozporz"dzeniu, 
przepisach odr!bnych oraz umowie, w szczególno$ci pod wzgl!dem spe#nienia warunków 
wyp#aty pomocy w zakresie kompletno$ci i poprawno$ci formalnej wniosku oraz 
prawid#owo$ci realizacji i finansowania operacji. 

2. W przypadku, gdy z#o%ony wniosek o p#atno$& zawiera braki, Beneficjent zostanie wezwany 
w formie pisemnej do ich usuni!cia, w terminie 14 dni od dnia dor!czenia wezwania. 

3. Je%eli Beneficjent pomimo wezwania do usuni!cia braków, nie usun"# ich w terminie, 
wzywa si! go ponownie, w formie pisemnej, do ich usuni!cia w terminie 14 dni od dnia 
dor!czenia wezwania. 

4. Je%eli Beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usun"# braków, wniosek o p#atno$& 
rozpatrywany jest w takim zakresie, w jakim zosta# wype#niony oraz na podstawie 
do#"czonych do niego poprawnie sporz"dzonych dokumentów. 

5. W ramach kontroli administracyjnej wniosku o p#atno$&, Beneficjent mo%e by& wzywany  
w formie pisemnej, do wyja$nienia faktów istotnych dla rozstrzygni!cia sprawy  
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lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia 
dor!czenia wezwania.  

6. W przypadku usuni!cia braków/z#o%enia wyja$nie* nadanych przesy#k" rejestrowan"  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. � Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 
i 650), o terminowo$ci ich z#o%enia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich 
dostarczenia w innej formie, o terminowo$ci z#o%enia decyduje data wp#ywu do Urz!du 
Marsza#kowskiego. 

7. W trakcie weryfikacji wniosku o p#atno$& mog" zosta& przeprowadzone wizyty w miejscu 
lub kontrole na miejscu oraz kontrole w trybie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy, w celu 
zweryfikowania zgodno$ci informacji zawartych we wniosku i do#"czonych do niego 
dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyja$nie*. 

8. Wezwanie Beneficjenta do wykonania okre$lonych czynno$ci w toku post!powania  
w sprawie wyp#aty pomocy, o których mowa w ust. 2, 3, 5 wstrzymuje bieg terminu, 
o którym mowa w ust. 10, do czasu wykonania przez Beneficjenta tych czynno$ci. 

9. Po rozpatrzeniu wniosku o p#atno$& Samorz"d Województwa informuje Beneficjenta  
na pi$mie o przekazaniu Agencji zlecenia wyp#aty ca#o$ci lub cz!$ci kwoty pomocy  
lub odmowie jej wyp#aty. 

10. Agencja dokonuje wyp#aty $rodków finansowych z tytu#u pomocy niezw#ocznie  
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o p#atno$& przez Samorz"d Województwa  
i otrzymaniu zlecenia p#atno$ci, w terminie 3 miesi!cy od dnia z#o%enia wniosku  
o p#atno$&. 

11. W przypadku wyst"pienia opó'nienia w otrzymaniu przez Agencj! $rodków finansowych 
na wyp#at! pomocy, Agencja dokona wyp#aty pomocy niezw#ocznie po ich otrzymaniu. 

12. W przypadku uzasadnionych zmian dotycz"cych realizacji zakresu rzeczowo-finansowego 
operacji, zaistnia#ych w trakcie realizacji operacji, Samorz"d Województwa dokona 
ponownej oceny racjonalno$ci kosztów operacji na etapie rozpatrywania wniosku  
o p#atno$&.  

13. W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o p#atno$& z#o%onym w terminie wskazanym w § 8 
ust. 1 lub z#o%onym przed tym terminem, Beneficjent z#o%y pro$b! dotycz"c" wprowadzenia 
zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowi"cym za#"cznik nr 1  
do umowy, bieg terminu na rozpatrzenie wniosku o p#atno$& wskazanego  
w ust. 10 liczony jest od dnia zawarcia aneksu wprowadzaj"cego zmiany w tym zakresie. 

 

§"10 

Warunki"wyp aty"pomocy 

1. Agencja wyp#aca $rodki finansowe z tytu#u pomocy, je%eli Beneficjent: 

1) zrealizowa# operacj! lub jej etap, zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporz"dzeniu, 
w innych przepisach dotycz"cych inwestycji obj!tych operacj" oraz w umowie, w tym 
poniós# i op#aci# zwi"zane z tym koszty, nie pó'niej ni% do dnia z#o%enia wniosku  
o p#atno$&, a w przypadku, gdy zosta# wezwany do usuni!cia braków w tym wniosku - 
nie pó'niej ni% w terminie 14 dni od dnia dor!czenia tego wezwania; 

2) zrealizowa# lub realizuje zobowi"zania okre$lone w umowie; 
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3) udokumentowa# zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 
kwalifikowalnych z tym zwi"zanych; 

4) z#o%y# wniosek o p#atno$& ko*cow" nie pó'niej ni% w terminie: 

a) 12 miesi!cy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych  
w jednym etapie, 

b) 24 miesi!cy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych  
w dwóch etapach, 

- lecz nie pó'niej ni% do dnia 30 czerwca 2023 r., z zastrze%eniem § 8. 

2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spe#ni# któregokolwiek z warunków, o których mowa  
w ust. 1, $rodki finansowe z tytu#u pomocy mog" by& wyp#acone w cz!$ci dotycz"cej 
operacji lub jej etapu, które zosta#y zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, je%eli cel 
operacji zosta# osi"gni!ty. 

3. W przypadku, gdy Beneficjent nie spe#ni# któregokolwiek z warunków okre$lonych 
w ust. 1 oraz nie zaistnia#y okoliczno$ci, o których mowa w ust. 2, lub zosta#y naruszone 
warunki przyznania pomocy, Samorz"d Województwa odmawia wyp#aty ca#o$ci pomocy. 

4. Podstaw" do wyliczenia kwoty pomocy do wyp#aty s" faktycznie i prawid#owo poniesione 
koszty kwalifikowalne z uwzgl!dnieniem § 5 pkt 5, jednak w wysoko$ci  
nie wy%szej ni% suma kosztów kwalifikowalnych wykazana dla operacji w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji stanowi"cym za#"cznik nr 1 do umowy. 

5. W przypadku, gdy w z#o%onym wniosku o p#atno$& wykazane zostanie, %e poszczególne 
pozycje kosztów kwalifikowalnych, zosta#y poniesione w wysoko$ci wy%szej, w stosunku 
do warto$ci okre$lonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowi"cym 
za#"cznik nr 1 do umowy, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przys#uguj"cej  
do wyp#aty, koszty te b!d" uwzgl!dniane w wysoko$ci faktycznie poniesionej, o ile b!d" 
uzasadnione i racjonalne i nie spowoduje to zwi!kszenia ca#kowitej kwoty pomocy 
okre$lonej w umowie. 

6. W przypadku: 

1) rozpocz!cia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego 
kosztu przed dniem zawarcia umowy, z wy#"czeniem ponoszenia kosztów ogólnych, 
które mog" by& ponoszone od dnia 1 stycznia 2014 r. - kwot! kosztów kwalifikowalnych 
operacji stanowi"cych podstaw! do wyliczenia kwoty pomocy do wyp#aty pomniejsza si! 
o warto$& tych kosztów, w zakresie, w jakim zosta#y poniesione przed dniem zawarcia 
umowy; 

2) stwierdzenia finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójno$ci lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu 
finansowego � kwot! kosztów kwalifikowalnych operacji, stanowi"cych podstaw!  
do wyliczenia kwoty pomocy do wyp#aty, pomniejsza si! o warto$& tych kosztów, które 
zosta#y sfinansowane z tych $rodków; 

3) stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 5 pkt 
10: 

a) gdy przyznanie punktów spowodowa#o, %e operacja uzyska#a liczb! punktów 
wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków  
o przyznanie pomocy � nast!puje odmowa wyp#aty pomocy, a w przypadku,  
gdy cz!$& pomocy zosta#a wcze$niej wyp#acona � równie% zwrot dotychczas 
wyp#aconych kwot pomocy, 
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b) gdy przyznanie punktów nie mia#o wp#ywu na osi"gni!cie liczby punktów 
wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków  
o przyznanie pomocy � zmniejszeniu podlega 5+ kwoty pomocy za ka%de 
niespe#nione kryterium; 

4) niezrealizowania dzia#a* informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z przepisami 
za#"cznika III do rozporz"dzenia 808/2014 opisanymi szczegó#owo w Ksi!dze 
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
w terminie wskazanym w § 5 pkt 8 � kwot! pomocy do wyp#aty pomniejsza si! o 1+ tej 
kwoty; 

5) nieuwzgl!dnienia, zgodnie z § 5 pkt 4, w oddzielnym systemie rachunkowo$ci zdarzenia 
powoduj"cego poniesienie kosztów kwalifikowalnych, albo gdy do jego identyfikacji nie 
wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c 
ppkt i rozporz"dzenia 1305/2013, koszty danego zdarzenia podlegaj" refundacji  
w wysoko$ci pomniejszonej o 10+; 

6) uniemo%liwienia przeprowadzenia kontroli lub wizyt zwi"zanych z przyznan" pomoc"  
w trakcie realizacji operacji, po z#o%eniu wniosku o p#atno$& � wniosek o p#atno$& 
podlega odrzuceniu i w konsekwencji nast!puje odmowa wyp#aty pomocy,  
a w przypadku gdy cz!$& pomocy zosta#a wcze$niej wyp#acona � równie% zwrot 
dotychczas wyp#aconych kwot pomocy; 

7) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, kwot! pomocy dla danego 
post!powania pomniejsza si! o 0,1+ za ka%dy dzie* opó'nienia, jednak%e nie wi!cej  
ni% 2+ kwoty pomocy wynikaj"cej z danego post!powania; 

8) niez#o%enia dokumentacji z post!powania o udzielenie zamówienia publicznego 
najpó'niej na drugie wezwanie do usuni!cia braków we wniosku o p#atno$&, koszty obj!te 
tym post!powaniem uznaje si! za koszty niekwalifikowalne. 

7. Przy obliczaniu kwoty pomocy przys#uguj"cej do wyp#aty poniesione koszty ogólne oraz 
koszty zwi"zane z budow" mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych 'ród#ach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z pó'n. zm.), b!d" 
uwzgl!dnione w wysoko$ci nie wy%szej ni% okre$lone w umowie dla poszczególnych pozycji 
wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.  

8. Na etapie rozliczenia ca#ej operacji (wniosek o p#atno$& ko*cow") kwota kosztów ogólnych nie 
mo%e przekroczy& poziomu 10+ pozosta#ych kosztów kwalifikowalnych (inwestycyjnych) 
operacji oraz kwota kosztów zwi"zanych z budow" mikroinstalacji  
w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 'ród#ach energii 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z pó'n. zm.), nie mo%e przekroczy& poziomu 30+ kosztów 
kwalifikowalnych (inwestycyjnych) operacji. 

9. W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o p#atno$& kwota pomocy jest 
wy%sza o wi!cej ni% 10+ od kwoty obliczonej przez Samorz"d Województwa  
na podstawie prawid#owo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwot! pomocy  
do wyp#aty pomniejsza si! o kwot! stanowi"c" ró%nic! pomi!dzy kwot" wnioskowan"  
a kwot" obliczon" na podstawie prawid#owo poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
Pomniejszenie nie ma zastosowania, je%eli Beneficjent udowodni, %e nie ponosi winy  
za w#"czenie niekwalifikuj"cej si! kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku  
o p#atno$&7. 

                                                           

7
Art. 63 ust. 1 rozporz"dzenia 809/2014 
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10. Je%eli ogólna ocena wniosku prowadzi do ustalenia przez Samorz"d Województwa powa%nej 
niezgodno$ci albo, je%eli ustalono, %e Beneficjent przedstawi# fa#szywe dowody w celu 
otrzymania pomocy lub w wyniku zaniedbania nie dostarczy# niezb!dnych informacji, 
odmawia si! wyp#aty pomocy lub pomoc podlega zwrotowi w ca#o$ci. Beneficjent zostaje 
dodatkowo wykluczony z takiego samego $rodka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, 
w którym stwierdzono niezgodno$& oraz w kolejnym roku kalendarzowym8. 

11. P#atno$& ko*cowa jest dokonywana pod warunkiem z#o%enia przez Beneficjenta poprawnego  
i kompletnego sprawozdania z realizacji operacji wraz z wnioskiem o p#atno$& ko*cow". 

12. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia oceny post!powania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o której mowa w § 6, Samorz"d Województwa stwierdzi, %e Beneficjent naruszy# 
przepisy ustawy pzp, na etapie wniosku o p#atno$& zostanie zastosowane zmniejszenie kwoty 
pomocy zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 11 rozporz"dzenia w sprawie wyboru 
wykonawców i za#"czniku nr 1 do tego rozporz"dzenia9, z zastrze%eniem ust. 13. 

13. W przypadku kosztów ogólnych, poniesionych w trybie pzp od dnia 1 stycznia 2014 r.  
do dnia 18 stycznia 2017r., gdy w wyniku przeprowadzenia oceny post!powania o udzielenie 
zamówienia publicznego, o której mowa w § 6, Samorz"d Województwa stwierdzi,  
%e Beneficjent naruszy# przepisy ustawy pzp, na etapie wniosku o p#atno$& zostanie 
zastosowane zmniejszenie kwoty pomocy stosownie do: 

1) za#"cznika nr 3 do umowy � je%eli post!powanie o udzielenie zamówienia publicznego 
zosta#o wszcz!te przed dniem wej$cia w %ycie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy � Prawo zamówie* publicznych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 1020);  

2) za#"cznika nr 3a do umowy � je%eli post!powanie o udzielenie zamówienia publicznego 
zosta#o wszcz!te od dnia wej$cia w %ycie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.  
o zmianie ustawy � Prawo zamówie* publicznych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 1020). 

14. W przypadku nieprzeprowadzenia post!powania w sprawie wyboru przez Beneficjenta 
wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji albo 
przeprowadzenia tego post!powania niezgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 43a ustawy  
i w rozporz"dzeniu w sprawie wyboru wykonawców, lub niedokonania zakupu przedmiotu 
operacji zgodnie z wybran" ofert" � kwot! pomocy do wyp#aty ustala si! z uwzgl!dnieniem 
zmniejsze* kwoty pomocy na#o%onych zgodnie z zasadami okre$lonymi odpowiednio w § 11 
rozporz"dzenia w sprawie wyboru wykonawców i w za#"czniku nr 2 do tego rozporz"dzenia  
z zastrze%eniem ust. 15. 

15. W przypadku ponoszenia kosztów ogólnych od dnia 18 stycznia 2017 r. i je%eli w odniesieniu 
do tych kosztów udost!pnienie zapytania ofertowego na stronie internetowej prowadzonej 
przez Agencj! nast"pi#o przed dniem wej$cia w %ycie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.  
o zmianie ustawy o p#atno$ciach w ramach systemów wsparcia bezpo$redniego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 311), tj. przed dniem 21 lutego 2018 r. (w przypadku post!powa*, 
w wyniku których przed tym dniem nie zosta#a zawarta umowa z wybranym wykonawc"), maj" 
zastosowanie przepisy ustawy okre$laj"ce konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy w 
brzmieniu obowi"zuj"cym przed dniem 21 lutego 2018 r., oraz przepisy rozporz"dzenia w 
sprawie wyboru wykonawców. 

                                                           

8
Art. 35 ust. 5 i 6 rozporz"dzenia 640/2014 

9
 Dotyczy tak%e sytuacji wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy  

o p#atno$ciach w ramach systemów wsparcia bezpo$redniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.311) 
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16. -rodki finansowe przekazywane s" na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w: 

1) za$wiadczeniu z banku lub spó#dzielczej kasy oszcz!dno$ciowo � kredytowej, 
wskazuj"cym numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez 
spó#dzielcz" kas! oszcz!dno$ciowo - kredytow"; albo 

2) kopii umowy z bankiem lub spó#dzielcz" kas" oszcz!dno$ciowo � kredytow"  
na prowadzenie rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spó#dzielcz" 
kas! oszcz!dno$ciowo - kredytow" lub cz!$ci tej umowy, pod warunkiem, %e ta cz!$& 
b!dzie zawiera& dane niezb!dne do dokonania przelewu $rodków finansowych; albo 

3) innym dokumencie z banku lub spó#dzielczej kasy oszcz!dno$ciowo - kredytowej 
$wiadcz"cym o aktualnym numerze rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego 
przez spó#dzielcz" kas! oszcz!dno$ciowo - kredytow", pod warunkiem, %e b!dzie on 
zawiera# dane niezb!dne do dokonania przelewu $rodków finansowych.  

17. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w ust. 16, Beneficjent jest 
zobowi"zany niezw#ocznie poinformowa& Samorz"d Województwa o tej zmianie i wskaza& 
numer rachunku, na który maj" by& przekazane $rodki z tytu#u pomocy, przedk#adaj"c jeden  
z dokumentów wymienionych w ust. 16. 

 

§"11 

O#wiadczenia"Beneficjenta 

Beneficjent o$wiadcza, %e: 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie b!d" wspófinansowane z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójno$ci lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego; 

2) nie podlega wykluczeniu z ubiegania si! przyznanie pomocy na podstawie przepisów 
rozporz"dzenia 640/2014; 

3) nie podlega zakazowi dost!pu do $rodków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia s"du  
i zobowi"zuje si! do niezw#ocznego poinformowania Samorz"du Województwa  
o prawomocnym orzeczeniu s"du o zakazie dost!pu do $rodków publicznych, wydanym 
w stosunku do Beneficjenta po zawarciu umowy5; 

4) ubiegaj"c si! o przyznanie pomocy w zakresie okre$lonym we wniosku o przyznanie 
pomocy o znaku: ����..�����..����.�.. wraz z za#"cznikami z#o%y# 
rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym o$wiadczenia oraz dokumenty; 

5) w przewidzianym we wniosku o przyznanie pomocy terminie, realizacja operacji nie jest 
mo%liwa bez udzia#u $rodków publicznych. 

 

§"12" 

Wypowiedzenie umowy 

1. Wypowiedzenie umowy nast!puje w przypadku: 

1) nierozpocz!cia przez Beneficjenta realizacji operacji przed up#ywem terminu z#o%enia 
wniosku o p#atno$& (w przypadku operacji jednoetapowych) lub pierwszego wniosku  
o p#atno$& (w przypadku operacji dwuetapowych); 
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2) nieosi"gni!cia celu operacji oraz wska'ników jego realizacji wskazanych w § 3 ust. 2 i 3, 
w terminie wskazanym w § 3 ust. 7 pkt 4; 

3) niez#o%enia przez Beneficjenta wniosku o p#atno$& w okre$lonym w umowie terminie,  
z zastrze%eniem § 8 ust. 3 - 5; 

4) odst"pienia przez Beneficjenta: 

a) od realizacji operacji lub 

b) od realizacji zobowi"za* wynikaj"cych z umowy po wyp#acie pomocy,  
z zastrze%eniem § 13 ust. 1 i 2; 

5) odmowy wyp#aty ca#o$ci pomocy na podstawie przes#anek okre$lonych w § 10 ust. 3; 

6) stwierdzenia, do dnia, w którym up#ynie 5 lat od dnia wyp#aty p#atno$ci ko*cowej, 
nieprawid#owo$ci10 zwi"zanych z ubieganiem si! o przyznanie pomocy lub realizacj" 
operacji, lub niespe#nienia warunków okre$lonych w § 5 pkt 3 lit. b � d lub § 10 ust. 1; 

7) wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa w art. 35 ust. 5  
lub 6 rozporz"dzenia 640/2014; 

8) orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dost!pu do $rodków publicznych, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego 
orzeczenia s"du po zawarciu umowy5; 

9) z#o%enia przez Beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetelnych  
lub stwierdzaj"cych nieprawd! dokumentów lub o$wiadcze*, maj"cych wp#yw  
na przyznanie lub wyp#at! pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 
ca#o$& wyp#aconej kwoty pomocy. 

2. Beneficjent mo%e zrezygnowa& z realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku 
o rozwi"zanie umowy. 

 

§"13 

Zwrot"wyp aconej"pomocy 

1. Samorz"d Województwa %"da od Beneficjenta zwrotu nienale%nie lub nadmiernie pobranej 
kwoty pomocy, z zastrze%eniem ust. 2, w przypadku ustalenia niezgodno$ci realizacji 
operacji z przepisami ustawy, rozporz"dzenia oraz umow" lub przepisami odr!bnymi,  
a w szczególno$ci wyst"pienia jednej z nast!puj"cych okoliczno$ci11: 

1) zaistnienia okoliczno$ci skutkuj"cych wypowiedzeniem umowy, o których mowa w § 12; 

2) niespe#niania przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowi"za* okre$lonych 
niniejsz" umow", w tym: 

a) niezrealizowania wska'nika/-ów realizacji celu operacji, o których mowa w § 3  
ust. 3, z uwzgl!dnieniem § 3 ust. 9, 

b) rozpocz!cia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie 
danego kosztu przed dniem zawarcia umowy, z wy#"czeniem ponoszenia kosztów 
ogólnych, które mog" by& ponoszone nie wcze$niej ni% od dnia 1 stycznia 2014 r., 

                                                           

10W rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporz"dzenia 1303/2013. 
11

Zgodnie z przepisami ustawy. 
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przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega warto$& zrefundowanego kosztu,  
w zakresie, w jakim zosta# poniesiony przed dniem zawarcia umowy, 

c) finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udzia#em innych $rodków 
publicznych, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega warto$& 
zrefundowanego kosztu, który zosta# sfinansowany z udzia#em innych $rodków 
publicznych, 

d) uniemo%liwienia przeprowadzenia kontroli i wizyt zwi"zanych z przyznan" pomoc" 
do dnia, w którym up#ynie 5 lat od dnia wyp#aty p#atno$ci ko*cowej � przy czym  
w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim uniemo%liwienie 
przeprowadzenia kontroli lub wizyty uniemo%liwi#o ocen! warunków zachowania 
wyp#aconej pomocy, których spe#nienie mia#o by& sprawdzone poprzez 
przeprowadzenie kontroli lub wizyty, 

e) nieprzechowywania dokumentów zwi"zanych z przyznan" pomoc" do dnia, w 
którym up#ynie 5 lat od dnia wyp#aty p#atno$ci ko*cowej, przy czym w takim 
przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysoko$ci proporcjonalnej do 
okresu, w którym nie spe#niono wymogu, z tym, %e nie wi!cej ni% 3+ wyp#aconej 
kwoty pomocy, 

f) nieinformowania lub nierozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej  
z EFRROW, zgodnie z przepisami za#"cznika III do rozporz"dzenia 808/2014 
opisanymi szczegó#owo w Ksi!dze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie wskazanym w § 5 pkt 8, przy czym w takim 
przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy w wysoko$ci proporcjonalnej  
do okresu, w którym nie wype#niono obowi"zku, z tym, %e nie wi!cej ni% 1+ 
wyp#aconej kwoty pomocy, 

g) niezapewnienia trwa#o$ci operacji, zgodnie z art. 71 rozporz"dzenia 1303/2013  
do dnia, w którym up#ynie 5 lat od dnia wyp#aty p#atno$ci ko*cowej � zwrotowi 
podlega kwota proporcjonalna do okresu, w którym nie spe#niono wymaga* w tym 
zakresie, 

h) nieudost!pnienia uprawnionym podmiotom informacji niezb!dnych  
do przeprowadzenia ewaluacji do dnia, w którym up#ynie 5 lat od dnia wyp#aty 
p#atno$ci ko*cowej, o których mowa w § 5 pkt 3 lit. i � zwrotowi podlega 0,5% 
wyp#aconej kwoty pomocy, 

i) niez#o%enia informacji, o których mowa w § 5 pkt 14, w terminie okre$lonym  
w umowie, ani w dwóch kolejnych terminach wyznaczonych przez Samorz"d 
Województwa � zwrotowi podlega 0,5+ wyp#aconej kwoty pomocy; 

3) innych w#adczych rozstrzygni!& uprawnionych organów pa*stwowych lub orzecze* 
s"dowych stwierdzaj"cych pope#nienie przez Beneficjenta, w zwi"zku z ubieganiem si! 
o przyznanie lub wyp#at! pomocy, czynów zabronionych przepisami odr!bnymi, przy 
czym w takim przypadku zwrotowi podlega nienale%nie lub nadmiernie wyp#acona 
kwota pomocy. 

2. Z uwzgl!dnieniem regulacji uj!tych w ust. 1, Beneficjent mo%e zachowa& prawo do ca#o$ci 
albo cz!$ci pomocy: 

1) w cz!$ci dotycz"cej operacji, która zosta#a zrealizowana zgodnie z warunkami,  
o których mowa w § 10 ust. 1, lub  

2) je%eli uzyska# zwolnienie, o którym mowa w § 15 ust. 1. 
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3. Beneficjent zwraca nienale%nie lub nadmiernie pobran" kwot! pomocy powi!kszon"  
o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4. 

4. Odsetki naliczane s" w wysoko$ci jak dla zaleg#o$ci podatkowych, za okres mi!dzy 
terminem zwrotu $rodków przez Beneficjenta wyznaczonym w pi$mie powiadamiaj"cym  
o konieczno$ci zwrotu, a dat" zwrotu ca#o$ci zad#u%enia lub odliczenia. 

5. Beneficjent zobowi"zuje si! zwróci& ca#o$& lub cz!$& otrzymanej pomocy w terminie 60 dni 
od dnia dor!czenia pisma powiadamiaj"cego o konieczno$ci zwrotu $rodków, a po up#ywie 
tego terminu, zobowi"zany jest zwróci& ca#o$& lub cz!$& otrzymanej pomocy wraz  
z nale%nymi odsetkami. 

6. Zwrotu $rodków, o których mowa w ust. 3, 5 Beneficjent dokona na rachunek bankowy 
Agencji, przeznaczony dla $rodków odzyskiwanych lub zwróconych przez Beneficjenta  
w ramach PROW 2014�2020 o numerze 05 1010 1010 0088 2014 9840 0000. Beneficjent 
zobligowany do zwrotu $rodków finansowych w tytule wp#aty podaje numer umowy oraz 
zaznacza, i% dokonuje zwrotu $rodków finansowych nienale%nie lub nadmiernie pobranej 
kwoty pomocy na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje kulturalne� / 
�Kszta#towanie przestrzeni publicznej� / �Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego�1 
w ramach dzia#ania �Podstawowe us#ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich�. 

 

§"14 

Zmiana umowy 

1. Umowa mo%e zosta& zmieniona na wniosek ka%dej ze Stron, przy czym zmiana  
ta nie mo%e powodowa&: 

1) zwi!kszenia, okre$lonej w § 4 ust. 1, kwoty pomocy; 

2) zmiany celu operacji oraz wska'ników osi"gni!cia celu operacji, okre$lonych w § 3  
ust. 3, o ile z umowy nie wynika inaczej; 

3) zmiany zobowi"zania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowanych operacji  
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno$ci lub jakiegokolwiek innego unijnego 
instrumentu finansowego; 

4) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, maj"cych wp#yw na liczb! 
punktów przyznanych na operacj!, w taki sposób, %e operacja ta nie uzyska#aby liczby 
punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków 
 o przyznanie pomocy; 

5) uwzgl!dnienia, w trakcie realizacji kolejnego etapu operacji, kwoty pomocy 
niewyp#aconej w ramach rozliczonego etapu operacji, je%eli nie zosta#a dokonana zmiana 
umowy w tym zakresie, o czym mowa w ust. 7 pkt 1. 

2. Samorz"d Województwa rozpatruje wniosek o zmian! umowy w terminie 30 dni od dnia 
jego z#o%enia. Wezwanie przez Samorz"d Województwa Beneficjenta do wykonania 
okre$lonych czynno$ci w toku post!powania o zmian! umowy, wyd#u%a termin rozpatrzenia 
wniosku o zmian! umowy o czas wykonania przez Beneficjenta tych czynno$ci. 

3. Umowa nie podlega zmianie w zakresie maj"cym wp#yw na spe#nienie kryteriów 
decyduj"cych o kolejno$ci przys#ugiwania pomocy, o których mowa w § 5 pkt 10. 

4. Umowa nie wymaga dokonania zmiany w przypadku: 

1) zmian wysoko$ci poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych operacji 
w przypadku wskazanym w § 10 ust. 5, z zastrze%eniem § 10 ust. 4; 
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2) zmian powsta#ych przy realizacji operacji o charakterze budowlanym, wynikaj"cych 
z praktycznych rozwi"za* realizacji inwestycji, nienaruszaj"cych przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529 oraz  
z 2018 r. poz.12, 317, 352 i 650) i wydanych na ich podstawie decyzji w#a$ciwych 
organów oraz niewp#ywaj"cych na cel i przeznaczenie operacji; 

3) zmian, o których mowa w § 5 pkt 15; 

4) z#o%enia wniosku o p#atno$& przed terminami okre$lonymi w § 8 ust. 1. 

5. Zmiany, o których mowa w § 5 pkt 15, wymagaj" ka%dorazowego poinformowania 
Samorz"du Województwa. Zmian! uznaje si! za uzgodnion", je%eli w ci"gu 30 dni od 
poinformowania Samorz"du Województwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane 
zmiany. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa%no$ci. 

7. Zmiana umowy jest wymagana w szczególno$ci w przypadku: 

1) zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowi"cym za#"cznik nr 1  
do umowy, zwi"zanych ze12: 

a) zmniejszeniem zakresu lub wysoko$ci kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach 
jednego z etapów i zwi!kszeniem zakresu lub wysoko$ci kosztów kwalifikowalnych 
operacji w ramach etapu pó'niejszego, wniosek w tej sprawie Beneficjent sk#ada 
najpó'niej w dniu z#o%enia wniosku o p#atno$& w ramach etapu, którego zakres lub 
wysoko$& kosztów kwalifikowalnych operacji zosta#a zmniejszona; w przypadku 
niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmian! umowy nie zostanie rozpatrzony 
pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy z#o%ony wniosek o p#atno$&  
i Samorz"d Województwa rozpatrzy wniosek o p#atno$& zgodnie z postanowieniami 
zawartej umowy, 

b) zwi!kszeniem zakresu lub wysoko$ci kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach 
jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysoko$ci kosztów kwalifikowalnych 
operacji w ramach etapu pó'niejszego; wniosek w tej sprawie Beneficjent sk#ada 
najpó'niej w dniu z#o%enia wniosku o p#atno$& w ramach etapu, w którym zakres lub 
wysoko$& kosztów kwalifikowalnych operacji ma zosta& zwi!kszona; w przypadku 
niedotrzymania tego terminu, wyp#ata pomocy zostanie dokonana do wysoko$ci 
przewidzianej w umowie dla poszczególnych p#atno$ci; 

2) zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
stanowi"cym za#"cznik nr 1 do umowy - z zastrze%eniem, %e kwota pomocy pozosta#a do 
wykorzystania w wyniku zmniejszenia kosztów realizacji poszczególnych zada* uj!tych 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie mo%e stanowi& podstawy 
do wprowadzenia do zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dodatkowych zada* 
finansowanych z wykorzystaniem tej kwoty. Wniosek w tej sprawie Beneficjent sk#ada 
najpó'niej w dniu z#o%enia wniosku o p#atno$& (dotycz"cego operacji lub jej etapu, 
którego zakres ma by& zmieniony poprzez aneksowanie umowy); w przypadku 
niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmian! umowy nie zostanie rozpatrzony 
pozytywnie i Samorz"d Województwa rozpatrzy wniosek o p#atno$& zgodnie  
z postanowieniami zawartej umowy; 

3) zmiany dotycz"cej terminu z#o%enia wniosku o p#atno$&, z zastrze%eniem terminów 
wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 4 � wniosek w tej sprawie Beneficjent sk#ada najpó'niej  

                                                           

12
Dotyczy operacji, dla których pomoc b!dzie przekazywana w dwóch p#atno$ciach 
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w dniu z#o%enia wniosku o p#atno$& lub po drugim wezwaniu Samorz"du Województwa, 
o którym mowa w § 8 ust. 3. Samorz"d Województwa mo%e nie rozpatrzy& wniosku 
Beneficjenta o zmian! umowy z#o%onego bez zachowania tego terminu, z zastrze%eniem 
ust. 4 pkt 4; 

4) kiedy ocena przeprowadzonego post!powania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie okre$lonym w § 6 lub ocena przeprowadzonego post!powania w sprawie wyboru 
przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania uj!tego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji w trybie okre$lonym w § 7 powoduje zmniejszenie kwoty pomocy, 
okre$lonej w § 4 ust. 1, pod warunkiem, %e to zmniejszenie nie by#oby wynikiem 
niezgodno$ci skutkuj"cej zastosowaniem zmniejsze* kwoty pomocy okre$lonych  
w za#"czniku nr 3 lub 3a do umowy albo w § 11 rozporz"dzenia w sprawie wyboru 
wykonawców i za#"czniku nr 1 lub nr 2 do tego rozporz"dzenia, 

8. Zawarcie aneksu do umowy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmian! umowy 
nie wymaga osobistego stawiennictwa Beneficjenta w Urz!dzie Marsza#kowskim 
i mo%e zosta& dokonane poprzez korespondencyjny obieg dokumentów. 

 

§ 15 

Si a"wy'sza"i"nadzwyczajne okoliczno#ci 

1. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowi"za*, o których mowa w § 5,  
§ 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1, z powodu zaistnienia okoliczno$ci o charakterze si#y wy%szej  
lub nadzwyczajnych okoliczno$ci okre$lonych w przepisach unijnych13 Beneficjent mo%e 
zosta& ca#kowicie lub cz!$ciowo zwolniony przez Samorz"d Województwa z wykonania 
tego zobowi"zania lub za jego zgod" mo%e ulec zmianie termin jego wykonania. 

2. W sprawie zwolnienia z wykonania któregokolwiek ze zobowi"za* lub zmiany terminu 
wykonania zobowi"za*, o których mowa w ust. 1, Beneficjent sk#ada w Samorz"dzie 
Województwa wniosek, zawieraj"cy opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezb!dnymi 
dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent  
lub upowa%niona przez niego osoba s" w stanie dokona& czynno$ci z#o%enia takiego 
wniosku. 

 

§"16 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. Zabezpieczeniem nale%ytego wykonania przez Beneficjenta zobowi"za* okre$lonych  
w umowie jest weksel niezupe#ny (in blanco) wraz z deklaracj" wekslow" sporz"dzon"  
na formularzu udost!pnionym przez w#a$ciwy organ samorz"du województwa  
albo samorz"dow" jednostk! wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez Beneficjenta  
w obecno$ci upowa%nionego pracownika Urz!du Marsza#kowskiego i z#o%ony w Urz!dzie 
Marsza#kowskim w dniu zawarcia umowy. 

2. W przypadku wype#nienia przez Beneficjenta zobowi"za* okre$lonych w umowie, 
Samorz"d Województwa zwróci Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1,  

                                                           

13
 Art. 2 ust. 2 rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz"dzania ni" i monitorowania jej oraz uchylaj"cego rozporz"dzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549, z pó'n. zm.) oraz art. 4 rozporz"dzenia 640/2014 
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po up#ywie 5 lat od dnia wyp#aty przez Agencj! p#atno$ci ko*cowej, z uwzgl!dnieniem 
ust. 3.  

3. Samorz"d Województwa zwraca Beneficjentowi niezw#ocznie weksel, o którym mowa  
w ust. 1, w przypadku: 

1) wypowiedzenia umowy przed dokonaniem wyp#aty pomocy; 

2) odmowy wyp#aty ca#o$ci pomocy; 

3) zwrotu przez Beneficjenta ca#o$ci otrzymanej pomocy wraz z nale%nymi odsetkami, 
zgodnie z postanowieniami § 13. 

4. Beneficjent mo%e odebra& weksel wraz z deklaracj" wekslow" w Urz!dzie Marsza#kowskim 
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek ze zdarze* wskazanych w ust. 2-3.  

Po up#ywie tego terminu Samorz"d Województwa dokonuje zniszczenia weksla  
i deklaracji wekslowej, sporz"dzaj"c na t! okoliczno$& stosowny protokó#. Protokó# 
zniszczenia ww. dokumentów pozostawia si! w aktach sprawy. 

 

 

§"17 

Postanowienia w zakresie korespondencji 

1. Strony b!d" porozumiewa& si! pisemnie we wszelkich sprawach dotycz"cych realizacji 
umowy. Korespondencja zwi"zana z realizacj" umowy przekazywana b!dzie przez: 

 

1) Beneficjenta na adres:...�������������������������... 

2) Samorz"d Województwa na adres: 
�����������.�������.............. 

2. Strony zobowi"zuj" si! do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie 
korespondencji. 

3. Beneficjent jest zobowi"zany do niezw#ocznego przesy#ania do Samorz"du Województwa 
pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. 
Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

4. W przypadku niepowiadomienia Samorz"du Województwa przez Beneficjenta o zmianie 
swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelk" korespondencj! wysy#an" 
przez Samorz"d Województwa zgodnie z posiadanymi danymi Strony uznaj"  
za dor!czon". 

 

§"18 

$rodki"zaskar'enia" 

1. Beneficjentowi przys#uguje jednorazowe prawo do wniesienia do Samorz"du Województwa 
pro$by o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem w zakresie rozstrzygni!cia 
Samorz"du Województwa dotycz"cego: oceny wniosku o p#atno$&, ró%nicy mi!dzy 
wnioskowan" kwot" pomocy a kwot" $rodków zatwierdzonych do wyp#aty, odmowy 
wyp#aty ca#o$ci albo cz!$ci pomocy, zaistnienia przes#anek do wypowiedzenia umowy, 
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oceny post!powania o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie 21 dni od dnia 
dor!czenia Beneficjentowi pisma o danym rozstrzygni!ciu. 

2. Szczegó#owe zasady dotycz"ce wnoszenia przez Beneficjenta pro$by o ponowne 
rozpatrzenie sprawy okre$la pismo o danym rozstrzygni!ciu, przesy#ane przez Samorz"d 
Województwa. 

3. Samorz"d Województwa rozstrzyga w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 
dni od dnia wniesienia pro$by o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem. 

4. Beneficjent zobowi"zany jest do z#o%enia uzupe#nie* lub wyja$nie* w terminie 14 dni  
od dnia dor!czenia wezwania do z#o%enia uzupe#nie* lub wyja$nie*. 

5. Je%eli Beneficjent nie z#o%y# uzupe#nie* lub wyja$nie* w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
Samorz"d Województwa dokonuje rozpatrzenia pro$by o ponowne rozpatrzenie sprawy  
w oparciu o posiadane dokumenty. 

6. Wezwanie Beneficjenta do z#o%enia uzupe#nie* lub wyja$nie* wstrzymuje bieg terminu,  
o którym mowa w ust. 3, do czasu uzyskania tych uzupe#nie* lub wyja$nie* lub up#ywu 
terminu, o którym mowa w ust. 4. 

7. Je%eli w trakcie rozpatrywania pro$by o ponowne rozpatrzenie sprawy niezb!dne jest 
uzyskanie dodatkowych wyja$nie* lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie 
czynno$ci kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3, wyd#u%a si! o czas niezb!dny  
do uzyskania tych wyja$nie* lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu  
z czynno$ci kontrolnych, o czym Samorz"d Województwa informuje Beneficjenta. 

8. Termin, o którym mowa w ust. 4, uwa%a si! za zachowany, je%eli przed jego up#ywem pismo 
zosta#o nadane przesy#k" rejestrowan" w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. � Prawo pocztowe albo z#o%one  
w Urz!dzie Marsza#kowskim. 

9. Z#o%enie pro$by o ponowne rozpatrzenie sprawy po up#ywie terminu, o którym mowa  
w ust. 1, skutkuje pozostawieniem pro$by o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia 
lub skierowaniem sprawy do windykacji, w przypadku konieczno$ci odzyskania wyp#aconej 
Beneficjentowi kwoty pomocy. 

10. Wszystkie spory pomi!dzy Samorz"dem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane 
b!d" przez s"d powszechny w#a$ciwy dla siedziby Samorz"du Województwa. 

 

§"20 

Akty"prawne"maj!ce"zastosowanie 

W sprawach nieuregulowanych umow" maj" w szczególno$ci zastosowanie przepisy: 

1) rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiaj"cego wspólne przepisy dotycz"ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo#ecznego, Funduszu Spójno$ci, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj"cego przepisy 
ogólne dotycz"ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spo#ecznego, Funduszu Spójno$ci i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylaj"cego rozporz"dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pó'n. zm.); 
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2) rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj"cego rozporz"dzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z pó'n. zm.); 

3) rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz"dzania ni" i monitorowania 
jej oraz uchylaj"cego rozporz"dzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE)  
nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z pó'n. zm.); 

4) rozporz"dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupe#niaj"cego rozporz"dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz"dzania i kontroli oraz warunków 
odmowy lub wycofania p#atno$ci oraz do kar administracyjnych maj"cych zastosowanie 
do p#atno$ci bezpo$rednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 
wzajemnej zgodno$ci (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z pó'n. zm.); 

5) rozporz"dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
ustanawiaj"cego zasady stosowania rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 
z 31.07.2014, str. 18, z pó'n. zm.); 

6) rozporz"dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
ustanawiaj"cego zasady stosowania rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz"dzania i kontroli, 
$rodków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno$ci (Dz. Urz. UE L 
227 z 31.07.2014, str. 69, z pó'n. zm.); 

7) rozporz"dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegó#owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp#aty pomocy finansowej  
na operacje typu �Inwestycje w obiekty pe#ni"ce funkcje kulturalne�, operacje typu 
�Kszta#towanie przestrzeni publicznej� oraz operacje typu �Ochrona zabytków  
i budownictwa tradycyjnego� w ramach dzia#ania �Podstawowe us#ugi i odnowa wsi  
na obszarach wiejskich� obj!tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014�2020 (Dz. U. poz. 1737 oraz z 2018 r. poz. 154); 

8) rozporz"dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 
wyboru wykonawców zada* uj!tych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
oraz warunków dokonywania zmniejsze* kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 
poz. 396); 

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 
oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000); 

10) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia#em 
$rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014�2020 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 627); 

11) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie* publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1579 i 2018); 

12) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025); 

13) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2137); 
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14) ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 719). 

 

§"21 

Za !czniki 

Za#"cznikami stanowi"cymi integraln" cz!$& umowy s": 

1) za#"cznik nr 1 � Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

2) za#"cznik nr 2 � Wykaz dzia#ek ewidencyjnych, na których realizowana b!dzie operacja 
trwale zwi"zana z nieruchomo$ci"6; 

3) za#"cznik nr 3 � Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych dla post!powa* o udzielenie zamówienia publicznego wszcz!tych przed 
dniem wej$cia w %ycie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy � 
Prawo zamówie* publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);  

4) za#"cznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych dla post!powa* o udzielenie zamówienia publicznego wszcz!tych od dnia 
wej$cia w %ycie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy � Prawo 
zamówie* publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); 

5) za#"cznik nr 4 � wzór Informacji po realizacji operacji 7.46/7.66; 

6) za#"cznik nr 5 � Plan dzia#alno$ci obiektu pe#ni"cego funkcje kulturalne6. 

 

§"22 

Postanowienia ko(cowe 

1. Umowa zosta#a sporz"dzona w trzech jednobrzmi"cych egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Beneficjent, a dwa Samorz"d Województwa. 

2. Umowa obowi"zuje od dnia jej zawarcia. 

1) .................................................................. 1) ............................................................ 

2) .................................................................. 2) ��.................................................... 

Samorz"d Województwa Beneficjent 
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Za !cznik"nr"1"do"umowy"o"przyznaniu"pomocy"nr"����������������..."z"dnia"����.."20�.."r.

Ca kowite Kwalifiko-

walne

w tym 

VAT***

Ca kowite Kwalifiko-

walne

w tym 

VAT***

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13-

I

A*

1**

2

�

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B*

1**

2

�

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�*

1**

2

�

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

II

0,00

1

2

�

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*"Zadanie"lub"grupa"zada#"realizowanych"w"ramach"operacji

***""W"przypadku"podmiotu"ubiegaj!cego"si$"o"przyznanie"pomocy,"dla"którego"VAT"nie"b$dzie"kosztem"kwalifikowalnym"nale%y"wpisa&"0,00.

**"Zadanie"lub"dostawa/robota/us uga"realizowana"w"ramach"zadania

Koszty!ogólne!(Ko)

Limit Ko dla operacji (10% Ki)

Suma"kosztów"ogólnych"(Ko)"

Suma!kosztów!!operacji

Suma B

Suma"�

Suma"kosztów"inwestycyjnych"(Ki)"

Limit!na!koszty!instalacji!odnawialnego!"ród a!energii!dla!operacji!(30%!Ki)!

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI 

Lp.

Wyszczególnienie!zakresu!rzeczowego!

Mierniki rzeczowe Koszty!operacji![w!z ]

jedn. miary ilo#$!(liczba)
Ca kowite

ogó em
Koszty 

kwalifiko-

walne 

w tym 

VAT ***

 I etap  II etap

Koszty inwestycyjne (Ki):

Suma A
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1 2 3 4 5

Lp.

Po o!enie"dzia ki"ewidencyjnej

6

Za !cznik"nr"2"do"umowy"o"przyznaniu"pomocy"nr"�������...��.."z"dnia"���20.."r.

Gmina Miejscowo#$

WYKAZ DZIA!EK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH REALIZOWANA B"DZIE OPERACJA TRWALE ZWI#ZANA Z NIERUCHOMO$CI#

Województwo Powiat Ulica/numer"dzia ki
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KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH DLA POST!POWA" O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

WSZCZ!TYCH PRZED DNIEM WEJ#CIA W $YCIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 22 

CZERWCA 2016 R. O ZMIANIE USTAWY � PRAWO ZAMÓWIE" PUBLICZNYCH ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. POZ. 1020). 

 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodno!ci polegaj"cej na poniesieniu kosztów kwalifikowalnych  

z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych pomoc przys#uguje w wysoko!ci zmniejszonej 

o kwot$ odpowiadaj"c" kwocie pomocy, która przys#ugiwa#aby na refundacj$ kosztów 

kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów. 

 

2. W przypadku gdy nie jest mo%liwe precyzyjne ustalenie wysoko!ci kosztów kwalifikowalnych 

poniesionych z naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wysoko!& zmniejszenia oblicza si$ 

wed#ug wzoru: 

Wk = W% x Wp 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj": 

Wk - wysoko!& zmniejszenia, 

W% - wska'nik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodno!ci, 

Wp - kwot$ pomocy, która, gdyby nie stwierdzono niezgodno!ci, przys#ugiwa#aby na refundacj$ 

kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach danego post$powania o udzielenie 

zamówienia publicznego albo jego cz$!ci albo - w przypadku, gdy zamawiaj"cy udziela 

zamówienia publicznego w cz$!ciach - post$powania o udzielenie zamówienia publicznego 

b$d"cego cz$!ci" tego zamówienia. 

 

3. Do obliczenia wysoko!ci zmniejszenia z tytu#u niezgodno!ci, do której zosta#y przypisane 

wska'niki procentowe o ró%nej wysoko!ci, stosuje si$ ten wska'nik, którego wysoko!& jest wspó#mierna 

do charakteru i wagi stwierdzonej niezgodno!ci. 

 

4. Charakter i wag$ stwierdzonej niezgodno!ci ocenia si$, bior"c pod uwag$ stopie( naruszenia 

zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców danego zadania uj$tego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji, proporcjonalno!ci, przejrzysto!ci i niedyskryminacji w ramach danego 

post$powania o udzielenie zamówienia publicznego albo post$powania w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania uj$tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
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5. W przypadku gdy dana niezgodno!& jest taka sama jak niezgodno!& wcze!niej stwierdzona w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysoko!ci 

zmniejszenia z tytu#u danej niezgodno!ci stosuje si$ wska'nik procentowy o najwy%szej wysoko!ci 

spo!ród wska'ników przypisanych do tej niezgodno!ci niezale%nie od jej charakteru i wagi, je%eli  

o wcze!niej stwierdzonej niezgodno!ci beneficjent zosta# poinformowany, zanim zosta#o wszcz$te 

post$powanie o udzielenie zamówienia publicznego albo post$powanie w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania uj$tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,  

w odniesieniu do którego zosta#a stwierdzona dana niezgodno!&. 

 

6. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego post$powania o udzieleniu zamówienia 

publicznego albo post$powania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania 

uj$tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wi$cej ni% jednej niezgodno!ci, warto!& 

zmniejsze( nie podlega sumowaniu. 

 

 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, do wszystkich stwierdzonych niezgodno!ci stosuje si$ 

zmniejszenie z tytu#u niezgodno!ci skutkuj"cej zmniejszeniem o najwy%szej warto!ci. 
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WSKA%NIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNO#CI DOTYCZ&CEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Lp. 
Rodzaj 

nieprawid'owo(ci 
Stawka procentowa Opis nieprawid'owo(ci zwi)zanych ze stosowaniem Pzp 

1 Niedope'nienie 
obowi)zku 
odpowiedniego 

og'oszenia1) 

100%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

25%2) 

1. Przetarg nieograniczony � naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp.  

2. Przetarg ograniczony � naruszenie art. 40 ust. 3 w zwi"zku z art. 48 ust.1 Pzp.  

3. Negocjacje z og#oszeniem � naruszenie art. 40 ust. 3 w zwi"zku z art. 56 ust. 1 Pzp.  

4. Dialog konkurencyjny � naruszenie art. 40 ust. 3 w zwi"zku z art. 60c ust. 1 Pzp.  

5. Konkurs � naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp  

- poprzez niedope#nienie obowi"zku przekazania og#oszenia o zamówieniu UPUE, przy 

jednoczesnym niezamieszczeniu og#oszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umo%liwia#oby oferentom z innych pa(stw 

cz#onkowskich UE zapoznanie si$ z og#oszeniem w szczególno!ci: 

- na stronie internetowej zamawiaj"cego, 

- na ogólnodost$pnym portalu przeznaczonym do publikacji og#osze( o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopi!mie o zasi$gu ogólnopolskim. 

6. Punkty 1�5 stosuje si$ odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków 

narusze( przywo#anych przepisów w powi"zaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4 Pzp,  

tj. poprzez podzia# zamówienia na cz$!ci lub zani%enie jego warto!ci, które powoduj",  

%e warto!& zamówienia jest mniejsza ni% kwoty okre!lone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

                                                           
1)  Zamówienia o warto!ciach równych lub wy%szych ni% okre!lone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp. 
2)  W odniesieniu do umów zawieranych na podstawie Pzp wysoko!& wska'nika mo%e zosta& obni%ona do 25) w przypadku niedope#nienia obowi"zku przekazania og#oszenia 

o zamówieniu Urz$dowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej �UPUE�, przy jednoczesnym zamieszczeniu og#oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie( 

Publicznych, zwanym dalej �BZP�, lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umo%liwia#oby oferentom z innych pa(stw cz#onkowskich Unii 

Europejskiej zapoznanie si$ z og#oszeniem, tj. przyk#adowo przynajmniej na jeden z nast$puj"cych sposobów: na stronie internetowej zamawiaj"cego, 

 na ogólnodost$pnym portalu przeznaczonym do publikacji og#osze( o zamówieniach, w dzienniku lub czasopi!mie o zasi$gu ogólnopolskim  
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2 Niedope'nienie 
obowi)zku 
odpowiedniego 

og'oszenia3) 

100%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

25%4). 

1. Przetarg nieograniczony � naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp.  

2. Przetarg ograniczony � naruszenie art. 40 ust. 2 w zwi"zku z art. 48 ust. 1Pzp. 

3. Negocjacje z og#oszeniem � naruszenie art. 40 ust. 2 w zwi"zku z art. 56 ust. 1 Pzp. 

4. Dialog konkurencyjny � naruszenie art. 40 ust. 2 w zwi"zku art. 60c ust. 1 Pzp. 

5. Licytacja elektroniczna � naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp. 

6. Konkurs � naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp,  

- poprzez niedope#nienie obowi"zku zamieszczenia og#oszenia o zamówieniu w BZP, 

 przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umo%liwia#oby oferentom z innych pa(stw cz#onkowskich UE zapoznanie si$ z 

og#oszeniem w szczególno!ci: 

- na stronie internetowej zamawiaj"cego,  

- na ogólnodost$pnym portalu przeznaczonym do publikacji og#osze( o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopi!mie o zasi$gu ogólnopolskim. 

 

3 Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 
negocjacji  

z og'oszeniem 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona 

 do 10 ) lub 5 ) w zale%no!ci od charakteru 

i wagi nieprawid#owo!ci. 

 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp poprzez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji  

z og#oszeniem bez zachowania ustawowych przes#anek zastosowania tego trybu. 

4 Bezprawne udzielenie 

zamówie* w trybie 
dialogu 

konkurencyjnego, 

negocjacji bez 

og'oszenia, zamówienia 
z wolnej r+ki, 
zapytania o cen+, lub 

licytacji elektronicznej 

100% Naruszenie art. 60b ust. 1, lub art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, 

lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu 

konkurencyjnego, negocjacji bez og#oszenia, zamówienia z wolnej r$ki, zapytania o cen$ 

lub licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przes#anek zastosowania tych 

trybów. 

                                                           

3) Zamówienia o warto(ciach ni-szych ni- okre(lone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp. 

4) W odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z Pzp wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 25) w przypadku niedope#nienia obowi"zku zamieszczenia og#oszenia 

o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umo%liwia#oby oferentom z innych pa(stw cz#onkowskich Unii 

Europejskiej zapoznanie si$ z og#oszeniem, tj. przyk#adowo przynajmniej na jeden z nast$puj"cych sposobów: na stronie internetowej zamawiaj"cego,  

na ogólnodost$pnym portalu przeznaczonym do publikacji og#osze( o zamówieniach, w dzienniku lub czasopi!mie o zasi$gu ogólnopolskim.  
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5 Bezprawne udzielenie 

zamówie* 
dodatkowych  

lub uzupe'niaj)cych 

100%  

 

Za podstaw$ obliczenia kary przyjmuje si$ 

wysoko!& faktycznych wydatków 

kwalifikowalnych przekazanych na 

sfinansowanie zamówie( dodatkowych lub 

uzupe#niaj"cych. 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5�7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w zwi"zku z art. 67 ust. 1 pkt 5 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 lub 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( dodatkowych 

 lub uzupe#niaj"cych bez zachowania ustawowych przes#anek.  

 

6 Udzielenie zamówie* 
dodatkowych albo 

uzupe'niaj)cych, 
których warto(. 
przekracza 

dopuszczaln) 
procentow) warto(. 
zamówienia 
realizowanego albo 

podstawowego 

100%  

 

Za podstaw$ obliczenia kary przyjmuje si$ 

wysoko!& faktycznych wydatków 

kwalifikowalnych przekazanych na 

sfinansowanie zamówie( dodatkowych lub 

uzupe#niaj"cych, która przekracza 

odpowiednio 50) warto!ci zamówienia 

realizowanego lub 20% albo 50) warto!ci 

zamówienia podstawowego. 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( dodatkowych 

lub uzupe#niaj"cych o #"cznej warto!ci przekraczaj"cej 50) warto!ci zamówienia 

realizowanego lub podstawowego w odniesieniu do us#ug lub robót budowlanych, 

 z zachowaniem pozosta#ych ustawowych przes#anek stosowania trybu zamówienia z 

wolnej r$ki. 

2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( uzupe#niaj"cych 

 o #"cznej warto!ci przekraczaj"cej 20) warto!ci zamówienia podstawowego  

w odniesieniu do dostaw, z zachowaniem pozosta#ych ustawowych przes#anek stosowania 

trybu zamówienia z wolnej r$ki. 

3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w zwi"zku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówie( dodatkowych o #"cznej warto!ci przekraczaj"cej 50) warto!ci zamówienia 

realizowanego w odniesieniu do us#ug lub robót budowlanych, z zachowaniem 

pozosta#ych ustawowych przes#anek stosowania trybu zamówienia z wolnej r$ki. 

4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( uzupe#niaj"cych o 

#"cznej warto!ci przekraczaj"cej 50) warto!ci zamówienia podstawowego w odniesieniu 

do robót budowlanych, z zachowaniem pozosta#ych przes#anek stosowania trybu z wolnej 

r$ki. 

5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( uzupe#niaj"cych o 

#"cznej warto!ci przekraczaj"cej 50) warto!ci zamówienia podstawowego w odniesieniu 

do dostaw, z zachowaniem pozosta#ych przes#anek stosowania trybu z wolnej r$ki. 

7 Bezprawne udzielenie 

w trybie zamówienia z 
wolnej r+ki zamówie* 
dodatkowych albo 

uzupe'niaj)cych, 
których warto(. nie 
przekracza 

dopuszczalnej 

25%  

 

Za podstaw$ obliczenia kary przyjmuje si$ 

wysoko!& faktycznych wydatków 

kwalifikowalnych przekazanych na 

sfinansowanie zamówie( dodatkowych lub 

uzupe#niaj"cych. 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 lub 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( dodatkowych 

albo uzupe#niaj"cych bez zachowania ustawowych przes#anek stosowania trybu z wolnej 

r$ki o #"cznej warto!ci nieprzekraczaj"cej 50) warto!ci zamówienia realizowanego albo 

podstawowego. 

2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówie( uzupe#niaj"cych bez 

zachowania ustawowych przes#anek stosowania trybu z wolnej r$ki o #"cznej warto!ci 

nieprzekraczaj"cej 20) warto!ci zamówienia podstawowego. 
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procentowej warto(ci 
zamówienia 
realizowanego albo 

podstawowego5) 

3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 1 w zwi"zku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówienia dodatkowego bez zachowania ustawowych przes#anek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej r$ki, o ile #"czna warto!& udzielonych zamówie( dodatkowych 

 nie przekracza 50) warto!ci zamówienia realizowanego w odniesieniu do us#ug lub robót 

budowlanych. 

4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia uzupe#niaj"cego 

bez zachowania ustawowych przes#anek stosowania trybu zamówienia z wolnej r$ki, o ile 

#"czna warto!& udzielonych zamówie( uzupe#niaj"cych nie przekracza 50) warto!ci 

zamówienia podstawowego w odniesieniu do robót budowlanych. 

5. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia uzupe#niaj"cego 

bez zachowania ustawowych przes#anek stosowania trybu zamówienia z wolnej r$ki, o ile 

#"czna warto!& udzielonych zamówie( uzupe#niaj"cych nie przekracza 50) warto!ci 

zamówienia podstawowego w odniesieniu do dostaw. 

8 Konflikt interesów  100% Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowi"zku wy#"czenia z 

post$powania osób, wobec których istniej" w"tpliwo!ci co do ich bezstronno!ci i 

obiektywizmu, lub poprzez z#o%enie fa#szywego o!wiadczenia o braku istnienia podstaw 

do wy#"czenia tych osób. 

9 Brak pe'nej informacji 
o warunkach udzia'u 
w post+powaniu lub 
kryteriach oceny ofert 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10 ) lub 5 ) w zale%no!ci od charakteru i 

wagi nieprawid#owo!ci.6 

1. Przetarg nieograniczony � naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zwi"zku z art. 22 ust. 3 Pzp, 

poprzez brak zamieszczenia w og#oszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE 

 lub w og#oszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udzia#u 

 w post$powaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spe#niania tych warunków, 

kryteriach oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp 

poprzez brak zamieszczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej �SIWZ�, informacji o warunkach udzia#u w post$powaniu oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spe#niania tych warunków, wykazu o!wiadcze( lub dokumentów, 

jakie maj" dostarczy& wykonawcy w celu potwierdzania spe#niania warunków udzia#u  

w post$powaniu, opisu kryteriów, którymi zamawiaj"cy b$dzie si$ kierowa# przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu dokonywania oceny ofert. 

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z og#oszeniem i dialog konkurencyjny � naruszenie 

art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w og#oszeniu o zamówieniu 

przekazanym UPUE lub w og#oszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji 

                                                           
5) Zamówienia o warto(ciach ni-szych ni- okre(lone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp. 
6 Wysoko!& kary mo%e zosta& obni%ona do 10 ) lub 5 ), je%eli informacje te by#y zamieszczone odpowiednio w og#oszeniu lub SIWZ ale opisane by#y niedostatecznie 

szczegó#owo. 
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 o warunkach udzia#u w post$powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spe#niania tych warunków, o!wiadcze( lub dokumentów jakie maj" 

dostarczy& wykonawcy w celu potwierdzenia spe#nienia warunków udzia#u  

w post$powaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, lub art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp 

poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiaj"cy b$dzie si$ 

kierowa# przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

dokonywania oceny ofert. 

10 Okre(lenie 
dyskryminacyjnych 

warunków udzia'u  
w post+powaniu lub 
kryteriów oceny ofert 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru lub 

wagi nieprawid#owo!ci. 

 

1. Naruszenie art. 22 ust. 4 Pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spe#niania 

warunków udzia#u w post$powaniu w sposób niezwi"zany z przedmiotem zamówienia 

 lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia..  

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez okre!lenie kryteriów oceny 

ofert w sposób, który móg#by utrudnia& uczciw" konkurencj$ oraz nie zapewnia& równego 

traktowania wykonawców. 

3. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp poprzez okre!lenie kryteriów oceny ofert odnosz"cych si$ 

do w#a!ciwo!ci wykonawcy.  

11 Niestosowanie lub 

stosowanie 

niew'a(ciwych 

kryteriów oceny ofert 

25 %  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru lub 

wagi nieprawid#owo!ci. 

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w zwi"zku z art. 2 pkt 5 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów 

oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór 

oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert ni% okre!lone w SIWZ. 

2. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp poprzez niew#a!ciwe zastosowanie kryterium ceny jako 

jedynego kryterium oceny ofert. 

3. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert dotycz"cych 

w#a!ciwo!ci wykonawcy, w szczególno!ci jego wiarygodno!ci ekonomicznej, technicznej 

lub finansowej. 

12 Ustalenie terminów 
sk'adania ofert lub 
wniosków o 
dopuszczenie 

 do udzia'u  
w post+powaniu 
krótszych ni- 
przewidziane 

 we w'a(ciwych 
procedurach jako 

minimalne albo 

zastosowanie 

25) w przypadku, gdy skrócenie terminu * 

50% terminu ustawowego 

 

10) w przypadku, gdy skrócenie terminu * 

30% terminu ustawowego  

 

5) w pozosta#ych przypadkach +wysoko!& 

5) stawki mo%e zosta& obni%ona do poziomu 

minimalnie 2% w przypadku, gdy ze 

wzgl$du na wag$ nieprawid#owo!ci korekta 

obliczona przy u%yciu stawki 5) jest 

niewspó#mierna-. 

1. Przetarg nieograniczony � naruszenie art. 43 ust. 1, 2 lub 3 Pzp, poprzez ustalenie 

terminów sk#adania ofert krótszych, ni% terminy ustawowe. 

2. Przetarg ograniczony � naruszenie art. 49 ust. 1, 2 lub 3, art. 52 ust. 2�5, art. 60 ust. 3, 

art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp, poprzez ustalenie terminów sk#adania wniosków  

o dopuszczenie do udzia#u w post$powaniu lub terminów sk#adania ofert krótszych, ni% 

terminy ustawowe. 

3. Negocjacje z og#oszeniem � naruszenie art. 49 ust. 2 i 3 w zwi"zku z art. 56 ust. 2, art. 

57 ust. 6, art. 134 ust. 3 lub art. 135 ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminów sk#adania 

wniosków o dopuszczenie do udzia#u w post$powaniu krótszych, ni% terminy ustawowe. 

4. Dialog konkurencyjny � naruszenie art. 49 ust. 1 i 2 w zwi"zku z art. 60c ust. 2 lub art. 

60e ust. 4 Pzp poprzez ustalenie terminów sk#adania wniosków o dopuszczenie do udzia#u 

w post$powaniu krótszych, ni% terminy ustawowe. 
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procedury 

przyspieszonej 

 bez wyst)pienia 
ustawowych 

przes'anek jej 
stosowania 

5. Licytacja elektroniczna � naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie terminu 

sk#adania wniosków o dopuszczenie do udzia#u w licytacji krótszych, ni% termin 

ustawowy. 

13 Ustalenie terminów 
krótszych ni- 
przewidziane we 

w'a(ciwych 
procedurach jako 

minimalne w 

przypadku 

wprowadzania  

istotnych zmian tre(ci 
og'oszenia o 
zamówieniu 

25% w przypadku, gdy skrócenie terminu * 

50% terminu ustawowego 

 

10) w przypadku, gdy skrócenie terminu * 

30% terminu ustawowego 

 

5) w pozosta#ych przypadkach +wysoko!& 

5) korekty mo%e zosta& obni%ona do 

poziomu minimalnie 2% w przypadku,  

gdy ze wzgl$du na wag$ nieprawid#owo!ci 

korekta obliczona przy u%yciu stawki 5) jest 

niewspó#mierna-. 

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp poprzez uchybienie terminom okre!lonym  

w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów og#oszenia. 

 

14 Niedozwolona 

modyfikacja SIWZ 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona  

do 10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru 

lub wagi nieprawid#owo!ci. 

Naruszenie art. 38 ust. 4 , 4a, lub 4b Pzp poprzez zmian$ tre!ci SIWZ po up#ywie terminu 

sk#adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia#u w post$powaniu, albo przed 

up#ywem terminu sk#adnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia#u w post$powaniu 

bez wymaganej zmiany og#oszenia o zamówieniu, z zastrze%eniem lp. 15. 

15 Niedozwolona 

modyfikacja SIWZ 

10 % 

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona 

 do 5) w zale%no!ci od charakteru lub wagi 

nieprawid#owo!ci. 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp poprzez zmian$ tre!ci SIWZ w zakresie zmiany terminów 

bez wymaganej zmiany og#oszenia o zamówieniu. 

16 Niedope'nienie 
obowi)zków 
zwi)zanych z 
udost+pnianiem SIWZ 

25% w przypadku, gdy czas na zapoznanie 

si$ wykonawcy z dokumentacj" zosta# 

skrócony do mniej ni% 50) terminu 

przewidzianego ustaw" na sk#adanie ofert 

 

10% w przypadku, gdy czas na zapoznanie 

si$ wykonawcy z dokumentacj" zosta# 

skrócony do mniej ni% 60) terminu 

przewidzianego ustaw" na sk#adanie ofert 

1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudost$pnienie SIWZ na stronie internetowej  

od dnia zamieszczenia og#oszenia o zamówieniu. 

2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp poprzez 

nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do sk#adania ofert. 
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5) w przypadku, gdy czas na zapoznanie si$ 

wykonawcy z dokumentacj" zosta# skrócony 

do mniej ni% 80% terminu przewidzianego  

ustaw" na sk#adanie ofert. 

17 Nieprawid'owo(ci w 
zakresie o(wiadcze* 

 i dokumentów 
wymaganych 

 od wykonawców 

 

5% Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp poprzez %"danie od wykonawców o!wiadcze( 

 lub dokumentów, które nie s" niezb$dne do przeprowadzenia post$powania. 

18 Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu 

zamówienia 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru i 

wagi nieprawid#owo!ci. 

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który 

móg#by utrudnia& uczciw" konkurencj$. 

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przes#anek okre!lonych 

w tym przepisie. 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2�4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia za pomoc" 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia 

rozwi"za( równowa%nych lub z naruszeniem ustawowej kolejno!ci. 

19 Niejednoznaczny opis 

przedmiotu 

zamówienia 

10%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

5) w zale%no!ci od charakteru lub wagi 

nieprawid#owo!ci. 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny i niewyczerpuj"cy, za pomoc" niedostatecznie dok#adnych i 

niezrozumia#ych okre!le(, nieuwzgl$dniaj"cy wszystkich wymaga( i okoliczno!ci 

mog"cych mie& wp#yw na sporz"dzenie oferty. 

20 Ograniczenie kr+gu 
potencjalnych 

wykonawców 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru lub 

wagi nieprawid#owo!ci. 

 

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z og#oszeniem, dialog konkurencyjny � naruszenie art. 

51 ust. 1, art. 57 ust. 2 lub art. 60d ust. 2 Pzp poprzez zaproszenie do sk#adania ofert 

mniejszej liczby wykonawców ni% ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 

2. Negocjacje bez og#oszenia � naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp poprzez zaproszenie do 

negocjacji mniejszej liczby wykonawców ni% ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 

3. Zapytanie o cen$ � naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp poprzez zaproszenie do sk#adania ofert 

mniejszej liczby wykonawców, ni% ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 

4. Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp poprzez uniemo%liwienie sk#adania 

ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udzia#u w 

dynamicznym systemie zakupów lub uniemo%liwienie wykonawcom dopuszczonym do 

udzia#u w dynamicznym systemie zakupów z#o%enia ofert w post$powaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu. 
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21 Prowadzenie 

negocjacji dotycz)cych 
tre(ci oferty 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru i 

wagi nieprawid#owo!ci. 

Naruszenie art. 87 Pzp poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert istotnych zmian 

w tre!ci oferty oraz zmian wymaga( zawartych w SIWZ w drodze negocjacji mi$dzy 

zamawiaj"cym a wykonawc". 

22 Naruszenia w zakresie 

wyboru 

najkorzystniejszej 

oferty 

 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru lub 

wagi nieprawid#owo!ci. 

 

 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia 

przes#anek okre!lonych w tym przepisie lub poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty 

podlegaj"cej odrzuceniu; z zastrze%eniem lp. 23. 

2. Naruszenie art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24 ust. 2a Pzp poprzez wykluczenie 

wykonawcy, który z#o%y# najkorzystniejsz" ofert$, bez zaistnienia przes#anek okre!lonych 

w tych przepisach, w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupe#nienia lub wyja!nienia 

tre!ci dokumentów zgodnie z art. 24b ust. 1 lub art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp. 

3. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zwi"zku z art. 24 ust. 1, 2 lub 2a lub art. 24b ust. 3 Pzp 

poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegaj"cego wykluczeniu. 

23 Naruszenia w zakresie 

wyboru 

najkorzystniejszej 

oferty 

25% Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 Pzp poprzez odrzucenie oferty jako 

zawieraj"cej ra%"co nisk" cen$ bez zwrócenia si$ do wykonawcy o udzielenie, w 

okre!lonym terminie, wyja!nie( dotycz"cych elementów oferty maj"cych wp#yw na 

wysoko!& ceny. 

24 Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

post+powania 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru lub 

wagi nieprawid#owo!ci. 

Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp, poprzez dokumentowanie post$powania w sposób 

uniemo%liwiaj"cy zapewnienie w#a!ciwej !cie%ki audytu. 

 

25 Naruszenia w zakresie 

zawierania umów 

25%  

Wysoko!& stawki mo%e zosta& obni%ona do 

10) lub 5) w zale%no!ci od charakteru lub 

wagi nieprawid#owo!ci. 

Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w zwi"zku z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy  

z innym wykonawc" ni% ten, który z#o%y# kolejn" najkorzystniejsz" ofert$ z pozosta#ych 

ofert z#o%onych w post$powaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta zosta#a 

wybrana, uchyla si$ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

26 Naruszenia w zakresie 

zawierania umów 

5% 

 

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie krótszym, ni% okre!lony w tym przepisie. 

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przed og#oszeniem przez Krajow" Izb$ Odwo#awcz" wyroku lub 

postanowienia ko(cz"cego post$powanie. 

27 Brak przekazania 

informacji o wyborze 

najkorzystniejszej 

oferty 

5% Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez niezawiadomienie wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  
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28 Niedozwolona zmiana 

postanowie* zawartej 
umowy 

25) warto!ci ostatecznego zakresu 

!wiadczenia / 

100) warto!ci dodatkowej zamówienia 

wynikaj"cej z istotnej zmiany umowy. 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku  

do tre!ci oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba %e zamawiaj"cy 

przewidzia# mo%liwo!& dokonania takiej zmiany w og#oszeniu o zamówieniu lub w SIWZ 

oraz okre!li# warunki takiej zmiany, z zastrze%eniem lp. 29. 

29 Niedozwolona zmiana 

postanowie* zawartej 
umowy 

25) warto!ci ostatecznego zakresu 

!wiadczenia / 

100) warto!ci zmniejszenia zakresu 

!wiadczenia. 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp poprzez zmian$ umowy polegaj"c" na zmniejszeniu zakresu 

!wiadczenia wykonawcy w stosunku do zobowi"zania zawartego w ofercie. 
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KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH DLA POST!POWA" O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

WSZCZ!TYCH OD DNIA WEJ#CIA W $YCIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 22 

CZERWCA 2016 R. O ZMIANIE USTAWY � PRAWO ZAMÓWIE" PUBLICZNYCH ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. POZ. 1020). 

 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodno!ci polegaj"cej na poniesieniu kosztów kwalifikowalnych  

z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych pomoc przys#uguje w wysoko!ci zmniejszonej 

o kwot$ odpowiadaj"c" kwocie pomocy, która przys#ugiwa#aby na refundacj$ kosztów 

kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów. 

 

2. W przypadku gdy nie jest mo%liwe precyzyjne ustalenie wysoko!ci kosztów kwalifikowalnych 

poniesionych z naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wysoko!& zmniejszenia oblicza si$ 

wed#ug wzoru: 

Wk = W% x Wp 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj": 

Wk - wysoko!& zmniejszenia, 

W% - wska'nik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodno!ci, 

Wp - kwot$ pomocy, która, gdyby nie stwierdzono niezgodno!ci, przys#ugiwa#aby na refundacj$ 

kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach danego post$powania o udzielenie 

zamówienia publicznego albo jego cz$!ci albo - w przypadku, gdy zamawiaj"cy udziela 

zamówienia publicznego w cz$!ciach - post$powania o udzielenie zamówienia publicznego 

b$d"cego cz$!ci" tego zamówienia. 

 

3. Do obliczenia wysoko!ci zmniejszenia z tytu#u niezgodno!ci, do której zosta#y przypisane 

wska'niki procentowe o ró%nej wysoko!ci, stosuje si$ ten wska'nik, którego wysoko!& jest wspó#mierna 

do charakteru i wagi stwierdzonej niezgodno!ci. 

 

4. Charakter i wag$ stwierdzonej niezgodno!ci ocenia si$, bior"c pod uwag$ stopie( naruszenia 

zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców danego zadania uj$tego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji, proporcjonalno!ci, przejrzysto!ci i niedyskryminacji w ramach danego 

post$powania o udzielenie zamówienia publicznego albo post$powania w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania uj$tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
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5. W przypadku gdy dana niezgodno!& jest taka sama jak niezgodno!& wcze!niej stwierdzona w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysoko!ci 

zmniejszenia z tytu#u danej niezgodno!ci stosuje si$ wska'nik procentowy o najwy%szej wysoko!ci 

spo!ród wska'ników przypisanych do tej niezgodno!ci niezale%nie od jej charakteru i wagi, je%eli  

o wcze!niej stwierdzonej niezgodno!ci beneficjent zosta# poinformowany, zanim zosta#o wszcz$te 

post$powanie o udzielenie zamówienia publicznego albo post$powanie w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania uj$tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,  

w odniesieniu do którego zosta#a stwierdzona dana niezgodno!&. 

 

6. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego post$powania o udzieleniu zamówienia 

publicznego albo post$powania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania 

uj$tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wi$cej ni% jednej niezgodno!ci, warto!& 

zmniejsze( nie podlega sumowaniu. 

 

 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, do wszystkich stwierdzonych niezgodno!ci stosuje si$ 

zmniejszenie z tytu#u niezgodno!ci skutkuj"cej zmniejszeniem o najwy%szej warto!ci. 
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WSKA%NIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNO#CI DOTYCZ&CEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

 

 
Lp. 

 

 Rodzaj niezgodno!ci 

 

 Wska"nik procentowy przypisany do 

stwierdzonej niezgodno!ci 

 

 Opis niezgodno!ci 

 

1 

 

 Niedope nienie!obowi"zku!odpowiedniego!

og oszenia!dla!zamówie#!o!warto$ciach!

równych!lub!wy%szych!ni%!okre$lone!w!

przepisach wydanych na podstawie w art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo!zamówie#!publicznych!(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), zwanej dalej "Pzp" 

 

 100% 

 

 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie!art.!40!ust.!3!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!

przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!Urz&dowi!Publikacji!Unii!Europejskiej,!zwanemu!dalej!

"UPUE", przy jednoczesnym!niezamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!Biuletynie!

Zamówie#!Publicznych,!zwanym!dalej!'BZP',!i!niezapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!

upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!

zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!

ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!

o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

2. Przetarg ograniczony - naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!48!ust.!1 Pzp przez 

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

niezamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP!i!niezapewnieniu!odpowiedniego!

poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii 

Europejskiej!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

3.!Negocjacje!z!og oszeniem!- naruszenie art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!56!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

niezamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP!i!niezapewnieniu!odpowiedniego!

poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!

Europejskiej!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!60c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

niezamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP!i!niezapewnieniu!odpowiedniego!

poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!

Europejskiej!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!
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zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

5. Konkurs - naruszenie!art.!115!ust.!4!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!przekazania!

og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!niezamieszczeniu!og oszenia!o!

zamówieniu!w!BZP!i!niezapewnieniu!odpowiedniego!poziomu upublicznienia 

umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!zapoznanie!si&!

z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!

ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach, w prasie 

o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!73c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

niezamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego 

poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!

Europejskiej!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

7. Punkty 1-6!stosuje!si&!odpowiednio!do!wymienionych!w!tych!punktach!przypadków!

narusze#!przywo anych!przepisów!w!powi"zaniu!z!naruszeniem!art.!32!ust.!2-4 i 6-8 Pzp, tj. 

przez zani%enie!warto$ci!zamówienia!lub!wybranie!sposobu!obliczania!warto$ci!zamówienia,!

które!powoduj",!%e!warto$)!zamówienia!jest!mniejsza!ni%!kwoty!okre$lone!w!przepisach!

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

8. Punkty 1-6!stosuje!si&!odpowiednio!do!wymienionych!w!tych!punktach!przypadków!

narusze#!przywo anych!przepisów!w!powi"zaniu!z!naruszeniem!art.!5b!Pzp,!tj.!przez!

bezprawne! "czenie!zamówie#,!które!odr&bnie!udzielane!wymagaj"!zastosowania!ró%nych!

przepisów!Pzp,!lub!przez!dzielenie!zamówienia!na!odr&bne!zamówienia,!w!celu!unikni&cia!

 "cznego!szacowania!ich!warto$ci. 

 

2 

 

 Niedope nienie!obowi"zku!odpowiedniego!

og oszenia!dla!zamówie#!o!warto$ciach!

równych!lub!wy%szych!ni%!okre$lone!w!

przepisach wydanych na podstawie w art. 11 

ust. 8 Pzp 

 

 25% 

 

 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie!art.!40!ust.!3!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!

przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!zamieszczeniu!og oszenia!o!

zamówieniu!w!BZP!lub!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!

umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!zapoznanie!si&!

z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!stronie!internetowej!
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zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

2. Przetarg ograniczony - naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!48!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

zamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!

zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!

stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!

publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

3.!Negocjacje!z!og oszeniem!- naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!56!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP!lub!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!

upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!

zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z nast&puj"cych!sposobów:!na!

stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!

publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!60c!ust.!1 Pzp przez 

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

zamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP!lub!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!

upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej 

zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!

stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!

publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

5. Konkurs - naruszenie!art.!115!ust.!4!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!przekazania!

og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!zamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!

w!BZP!lub!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!

z innych pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!

najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!

ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!

o!zasi&gu ogólnopolskim. 

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie!art.!40!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!73c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!przekazania!og oszenia!o!zamówieniu!UPUE,!przy!jednoczesnym!

zamieszczeniu!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP!lub!zapewnieniu!odpowiedniego poziomu 

upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!z!innych!pa#stw!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!

zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!
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stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym do 

publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

 

3 

 

 Niedope nienie!obowi"zku!odpowiedniego!

og oszenia!dla!zamówie#!o!warto$ciach!

ni%szych!ni%!okre$lone!w!przepisach!wydanych!

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

 

 100% 

 

 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie!art.!40!ust.!2!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!

zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!jednoczesnym!niezapewnieniu!

odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!zapoznanie!si&!z!

og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!

ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!

o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

2. Przetarg ograniczony - naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!z!art.!48!ust.!1!Pzp przez 

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!niezapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

3.!Negocjacje!z!og oszeniem!- naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!z!art.!56!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!niezapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!art.!60c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie!art.!75!ust.!1!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!

zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!jednoczesnym!niezapewnieniu!

odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!zapoznanie!si&!z!

og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!

ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!

o!zasi&gu!ogólnopolskim. 
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6. Konkurs - naruszenie!art.!115!ust.!3!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku zamieszczenia 

og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!jednoczesnym!niezapewnieniu!odpowiedniego!

poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!

szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!

przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!z!art.!73c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!niezapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!w!szczególno$ci:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

 

4 

 

 Niedope nienie!obowi"zku!odpowiedniego!

og oszenia!dla!zamówie#!o!warto$ciach!

ni%szych!ni%!okre$lone!w!przepisach!wydanych!

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

 

 25% 

 

 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie!z!art.!40!ust.!2!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!

zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!jednoczesnym!zapewnieniu!

odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!zapoznanie!si&!z!

og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2!w!zwi"zku!z!art.!48!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden z!nast&puj"cych!

sposobów:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!

przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

3.!Negocjacje!z!og oszeniem!- naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!z!art.!56!ust. 1 Pzp przez 

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!

sposobów:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!

przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!art.!60c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!
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sposobów:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!

przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie!art.!75!ust.!1!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!

zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 

odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!zapoznanie!si&!z!

og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!stronie!internetowej!

zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!

zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

6. Konkurs - naruszenie!art.!115!ust.!3!Pzp!przez!niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!

og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!jednoczesnym!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!

upublicznienia!umo%liwiaj"cego!oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!

jeden!z!nast&puj"cych!sposobów:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!

ogólnodost&pnym!portalu!przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!

o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie!art.!40!ust.!2!w!zwi"zku!z!art.!73c!ust.!1!Pzp!przez!

niedope nienie!obowi"zku!zamieszczenia!og oszenia!o!zamówieniu!w!BZP,!przy!

jednoczesnym!zapewnieniu!odpowiedniego!poziomu!upublicznienia!umo%liwiaj"cego 

oferentom!zapoznanie!si&!z!og oszeniem,!np.!co!najmniej!w!jeden!z!nast&puj"cych!

sposobów:!na!stronie!internetowej!zamawiaj"cego,!na!ogólnodost&pnym!portalu!

przeznaczonym!do!publikacji!og osze#!o!zamówieniach,!w!prasie!o!zasi&gu!ogólnopolskim. 

 

5 

 

 Bezprawne udzielenie 

zamówienia!w!trybie!negocjacji!z!og oszeniem,!

dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa 

innowacyjnego 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 Naruszenie art. 55 ust. 1, lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie 

zamówienia!odpowiednio!w!trybie!negocjacji!z!og oszeniem,!dialogu!konkurencyjnego!lub!

partnerstwa!innowacyjnego!bez!zachowania!przes anek!zastosowania!tych!trybów. 

 

6 

 

 Bezprawne!udzielenie!zamówie#!w!trybie!

negocjacji!bez!og oszenia,!zamówienia!z!

wolnej!r&ki,!zapytania!o!cen&!lub!licytacji!

elektronicznej 

 

 100% 

 

 Naruszenie art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1 pkt 1-4 lub 8-15, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub 

art.!134!ust.!5!lub!6!Pzp!przez!udzielenie!zamówienia!odpowiednio!w!trybie!negocjacji bez 

og oszenia,!zamówienia!z!wolnej!r&ki,!zapytania!o!cen&!lub!licytacji!elektronicznej!bez!

zachowania!przes anek!zastosowania!tych!trybów. 
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7 

 

 Bezprawne!udzielenie!zamówienia!z!wolnej!

r&ki!dotychczasowemu!wykonawcy 

 

 100%, przy czym za podstaw&!obliczenia!

zmniejszenia!przyjmuje!si&!wysoko$)!

kosztów!kwalifikowalnych!obj&tych!

bezprawnie!udzielonym!zamówieniem!z!

wolnej!r&ki 

 

 Naruszenie!art.!67!ust.!1!pkt!6!lub!7!lub!ust.!1a!lub!lb,!lub!art.!134!ust.!6!pkt!1!w!zwi"zku!z!

art.!67!ust.!1!pkt!7,!lub!art.!134!ust.!6!pkt!3!Pzp!przez!udzielenie!zamówie#!

dotychczasowemu!wykonawcy!bez!zachowania!przes anek!okre$lonych!w!tych!przepisach. 

 

8 

 

 Konflikt!interesów 

 

 100% 

 

 Naruszenie!art.!17!ust.!1!lub!2,!lub!2a!Pzp!przez!zaniechanie!obowi"zku!wy "czenia!z!

post&powania!osób,!wobec!których!istniej"!w"tpliwo$ci!co!do!ich!bezstronno$ci!i!

obiektywizmu,!lub!przez!z o%enie!fa szywego!o$wiadczenia o braku istnienia podstaw do 

wy "czenia!tych!osób. 

 

9 

 

 Brak!pe nej!informacji!o!warunkach!udzia u!w!

post&powaniu!lub!kryteriach!oceny!ofert 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez brak 

zamieszczenia!w!og oszeniu!o!zamówieniu!warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!podstaw!

wykluczenia,!lub!wykazu!o$wiadcze#!lub!dokumentów!potwierdzaj"cych!spe nianie!

warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!brak!podstaw!wykluczenia,!lub!kryteriów!oceny!

ofert,!lub!znaczenia!tych!kryteriów!lub!naruszenie!art.!36!ust.!1!pkt!5!lub!5a,!lub!6,!lub!13!

Pzp!przez!brak!zamieszczenia!w!specyfikacji!istotnych!warunków!zamówienia,!zwanej!dalej!

'SIWZ',!warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!podstaw!wykluczenia,!o!których mowa w 

art.!24!ust.!5!Pzp,!lub!wykazu!o$wiadcze#!lub!dokumentów!potwierdzaj"cych!spe nienie!

warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!brak!podstaw!wykluczenia,!lub!opisu!kryteriów,!

którymi!zamawiaj"cy!b&dzie!si&!kierowa !przy!wyborze!oferty,!lub!podania!wag!tych 

kryteriów,!lub!sposobu!oceny!ofert,!a!je%eli!przypisanie!wagi!nie!jest!mo%liwe!z!

obiektywnych!przyczyn,!przez!brak!wskazania!kryteriów!oceny!ofert!w!kolejno$ci!od!

najwa%niejszego!do!najmniej!wa%nego. 

2.!Przetarg!ograniczony,!negocjacje!z!og oszeniem!i!dialog konkurencyjny - naruszenie 

odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w 

zwi"zku!z!art.!56!ust.!1,!albo!art.!48!ust.!2!pkt!6!lub!7,!lub!10!Pzp!w!zwi"zku!z!art.!60c!ust.!1!

Pzp przez brak zamieszczenia w!og oszeniu!o!zamówieniu!warunków!udzia u!w!

post&powaniu!lub!kryteriów!selekcji,!je%eli!s"!ustalone,!lub!podstaw!wykluczenia,!lub!

wykazu!o$wiadcze#!lub!dokumentów!potwierdzaj"cych!spe nianie!warunków!udzia u!w!

post&powaniu!lub!kryteriów!selekcji,!je%eli!zosta y!ustalone,!lub!brak!podstaw!wykluczenia,!

lub!kryteriów!oceny!ofert,!lub!znaczenia!tych!kryteriów!lub!naruszenie!art.!36!ust.!1!pkt!13!

Pzp!przez!brak!zamieszczenia!w!SIWZ!opisu!kryteriów,!którymi!zamawiaj"cy!b&dzie!si&!

kierowa !przy!wyborze!oferty,!lub!podania!wag!tych!kryteriów,!lub!sposobu!oceny!ofert,!a!
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je%eli!przypisanie!wagi!nie!jest!mo%liwe!z!obiektywnych!przyczyn,!przez!brak!wskazania!

kryteriów!oceny!ofert!w!kolejno$ci!od!najwa%niejszego!do!najmniej!wa%nego. 

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez brak 

zamieszczenia!w!og oszeniu!o!zamówieniu!informacji!o!podziale!negocjacji!na!etapy!w!celu!

ograniczenia!liczby!ofert!podlegaj"cych!negocjacjom!przez!zastosowanie!kryteriów!oceny!

ofert!wskazanych!w!SIWZ,!je%eli!taki!podzia !zosta !przewidziany,!lub!wykazu!o$wiadcze#!lub!

dokumentów!potwierdzaj"cych!spe nianie!warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!brak!

podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez brak zamieszczenia w 

SIWZ!zasad,!na!jakich!nast"pi!wybór!partnera!lub!partnerów,!w!tym!kryteriów!oceny!ofert. 

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez brak 

zamieszczenia!w!og oszeniu!o!zamówieniu!warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!podstaw!

wykluczenia,!lub!wykazu!o$wiadcze#,!lub!dokumentów!potwierdzaj"cych!spe nianie!

warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!brak!podstaw!wykluczenia. 

 

10 

 

 Okre$lenie!dyskryminacyjnych!warunków!

udzia u!w!post&powaniu 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 1. Naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp przez!okre$lenie!warunków!udzia u!w!post&powaniu!lub!

wymaganych!od!wykonawców!$rodków!dowodowych!w!sposób!nieproporcjonalny!do!

przedmiotu!zamówienia!lub!uniemo%liwiaj"cy!ocen&!zdolno$ci!wykonawcy!do!nale%ytego!

wykonania!zamówienia. 

2.!Naruszenie!art.!7!ust.!1!w!zwi"zku!z!art.!22!ust.!1a!Pzp!przez!okre$lenie!warunków!udzia u!

w!post&powaniu!lub!wymaganych!od!wykonawców!$rodków!dowodowych!w!sposób!

niezapewniaj"cy!lub!mog"cy!nie!zapewnia)!uczciwej!konkurencji,!lub!równego!traktowania!

wykonawców!lub!niezgodnie!z!zasadami!proporcjonalno$ci!i!przejrzysto$ci. 

 

11 

 

 Niestosowanie!lub!stosowanie!niew a$ciwych!

kryteriów!oceny!ofert 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 1.!Naruszenie!art.!91!ust.!1!w!zwi"zku!z!art.!2!pkt!5!Pzp!przez!zastosowanie!kryteriów!oceny 

ofert!w!sposób,!który!nie!zapewnia!wyboru!najkorzystniejszej!oferty,!lub!wybór!oferty!na!

podstawie!innych!kryteriów!oceny!ofert!ni%!okre$lone!w!SIWZ. 

2.!Naruszenie!art.!7!ust.!1!w!zwi"zku!z!art.!91!ust.!2!Pzp!przez!okre$lenie!kryteriów!oceny!

ofert niezapewniaj"cych!lub!mog"cych!nie!zapewnia)!uczciwej!konkurencji,!lub!równego!

traktowania!wykonawców!lub!niezgodnie!z!zasadami!proporcjonalno$ci!i!przejrzysto$ci. 
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3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego 

kryterium oceny!ofert!lub!kryterium!o!wadze!przekraczaj"cej!60*!bez!zachowania!

przes anek!tego!zastosowania. 

4.!Naruszenie!art.!91!ust.!2c!Pzp!przez!okre$lenie!kryteriów!oceny!ofert!niezwi"zanych!z!

przedmiotem!zamówienia. 

5.!Naruszenie!art.!91!ust.!3!Pzp!przez!okre$lenie!kryteriów!oceny!ofert!dotycz"cych!

w a$ciwo$ci!wykonawcy,!w!szczególno$ci!jego!wiarygodno$ci!ekonomicznej,!technicznej!lub!

finansowej. 

 

12 

 

 Ustalenie!terminów!sk adania!ofert!lub!

wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!

post&powaniu!krótszych!ni%!przewidziane we 

w a$ciwych!procedurach!jako!minimalne!albo!

zastosowanie procedury przyspieszonej bez 

wyst"pienia!przes anek!jej!stosowania 

 

 25% - w!przypadku!gdy!skrócenie!terminu!

+!50*!terminu!przewidzianego!w!Pzp, 

10% - w!przypadku!gdy!skrócenie!terminu +!

30% terminu przewidzianego w Pzp, 

2% albo 5% - w!pozosta ych!przypadkach 

 

 1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1 lub 2, lub 2a, lub 2b lub art. 135 ust. 4 

Pzp!przez!ustalenie!terminów!sk adania!ofert!krótszych!ni%!terminy!przewidziane!w Pzp. 

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2, lub 3 lub art. 52, lub art. 134 ust. 3 

Pzp!przez!ustalenie!terminów!sk adania!wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!

post&powaniu!lub!terminów!sk adania!ofert!krótszych!ni%!terminy!przewidziane w Pzp. 

3.!Negocjacje!z!og oszeniem!- naruszenie!art.!49!ust.!1!lub!2!w!zwi"zku!z!art.!56!ust.!2!lub!

art.!57!ust.!6,!lub!art.!60!ust.!3,!lub!art.!134!ust.!3!Pzp!przez!ustalenie!terminów!sk adania!

wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!post&powaniu,!ofert!wst&pnych!lub!ofert!krótszych!

ni%!terminy!przewidziane!w!Pzp. 

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie!art.!49!ust.!1!lub!2!w!zwi"zku!z!art.!60c!ust.!2!lub!art.!

60e!ust.!4!Pzp,!lub!art.!134!ust.!3b!Pzp!przez!ustalenie!terminów!sk adania!wniosków!o!

dopuszczenie do udzia u!w!post&powaniu!krótszych!ni%!terminy!przewidziane!w!Pzp. 

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie!art.!76!ust.!1!Pzp!przez!ustalenie!terminu!sk adania!

wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!licytacji!krótszych!ni%!termin!przewidziany!w!Pzp. 

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie!art.!49!ust.!1!lub!2!w!zwi"zku!z!art.!73c!ust.!2,!lub!

art.!60!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!73e!ust.!3,!lub!art.!73e!ust.!1!lub!art.!134!ust.!3b!Pzp!przez!

ustalenie!terminów!sk adania!wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!post&powaniu 

krótszych!ni%!terminy!przewidziane!w!Pzp!lub!naruszenie!art.!60!ust.!3!w!zwi"zku!z!art.!73e!

ust.!3!lub!art.!73e!ust.!1!Pzp!przez!ustalenie!terminów!sk adania!ofert!wst&pnych!lub!ofert!

krótszych!ni%!terminy!przewidziane!w!Pzp. 
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13 

 

 Ustalenie!terminów!krótszych!ni%!

przewidziane!we!w a$ciwych!procedurach!jako!

minimalne w przypadku wprowadzania 

istotnych!zmian!tre$ci!og oszenia!o!

zamówieniu 

 

 25% - w!przypadku!gdy!skrócenie!terminu!

+ 50% terminu przewidzianego w Pzp, 

10% - w przypadku!gdy!skrócenie!terminu!+ 

30% terminu przewidzianego w Pzp, 

2% albo 5% - w!pozosta ych!przypadkach 

 

 Naruszenie!art.!12a!lub!art.!134!ust.!3a!Pzp!przez!uchybienie!terminom!okre$lonym!w!tych!

przepisach,!w!przypadku!zmiany!istotnych!elementów!og oszenia. 

 

14 

 

 Niedozwolona zmiana SIWZ 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 Naruszenie!art.!38!ust.!4!lub!4a,!lub!4b!Pzp!przez!zmian&!tre$ci!SIWZ!po!up ywie!terminu!

sk adania!ofert!lub!wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!post&powaniu!albo!przed!

up ywem!terminu!sk adnia!ofert!lub!wniosków!o!dopuszczenie!do!udzia u!w!post&powaniu!

bez!wymaganej!zmiany!og oszenia!o!zamówieniu,!z!zastrze%eniem!lp.!15. 

 

15 

 

 Niedozwolona zmiana SIWZ 

 

 5% albo 

10% 

 

 Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp przez!zmian&!tre$ci!SIWZ!w!zakresie!zmiany!terminów!bez!

wymaganej!zmiany!og oszenia!o!zamówieniu. 

 

16 

 

 Niedope nienie!obowi"zków!zwi"zanych!z!

udost&pnianiem!SIWZ 

 

 25% - w przypadku gdy czas na zapoznanie 

si&!wykonawcy!z!dokumentacj"!zosta !

skrócony!do!mniej!ni%!50*!terminu!

przewidzianego!w!Pzp!na!sk adanie!ofert, 

10% - w przypadku gdy czas na zapoznanie 

si&!wykonawcy!z!dokumentacj"!zosta !

skrócony!do!mniej!ni%!60*!terminu!

przewidzianego!w!Pzp!na!sk adanie!ofert, 

5% - w przypadku gdy czas na zapoznanie 

si&!wykonawcy!z!dokumentacj"!zosta !

skrócony!do!mniej!ni%!80*!terminu!

przewidzianego!w!Pzp!na!sk adanie!ofert 

 

 Naruszenie art. 37 ust. 2 lub art. 42 ust. 1, lub art. 51 ust. 4, lub art. 60 ust. 2 pkt 1 lub ust. 

4, lub art. 60e ust. 3 lub ust. 3a pkt 1, lub art. 64 ust. 3 Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 1 

w!zwi"zku!z!art.!57!ust.!5!Pzp. 
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17 

 

 Nieprawid owo$ci!w!zakresie!o$wiadcze#!i!

dokumentów!wymaganych!od!wykonawców 

 

 5% 

 

 1. Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez!%"danie!od!wykonawców!o$wiadcze#!lub!

dokumentów,!które!nie!s"!niezb&dne!do!przeprowadzenia!post&powania. 

2.!Naruszenie!art.!30b!ust.!4!Pzp!przez!%"danie!od!wykonawców!certyfikatów!lub!

sprawozda#!bez!dopuszczenia!innych!$rodków!dowodowych. 

 

18 

 

 Dyskryminacyjny opis przedmiotu 

zamówienia 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 1.!Naruszenie!art.!29!ust.!2!Pzp!przez!opisanie!przedmiotu!zamówienia!w!sposób,!który!

móg by!utrudnia)!uczciw"!konkurencj&. 

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez!opisanie!przedmiotu!zamówienia!przez!wskazanie!

znaków!towarowych,!patentów!lub!pochodzenia,!-ród a!lub!szczególnego!procesu,!który!

charakteryzuje!produkty!lub!us ugi!dostarczane!przez!konkretnego!wykonawc&,!tak!%e!

mog oby!to!doprowadzi)!do!uprzywilejowania!lub!wyeliminowania!niektórych!wykonawców!

lub!produktów,!bez!zachowania!przes anek!okre$lonych!w!tym!przepisie. 

3.!Naruszenie!art.!30!ust.!1!lub!3!lub!4!Pzp!przez!opisanie!przedmiotu!zamówienia!przez!

odniesienie!si&!do!norm,!europejskich!ocen!technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i!systemów!referencji!technicznych!bez!dopuszczenia!rozwi"za#!równowa%nych!lub!z!

naruszeniem!kolejno$ci!przewidzianej!w!Pzp. 

4.!Naruszenie!art.!30a!Pzp!przez!okre$lenie!w!opisie!przedmiotu!zamówienia!wymaga#!

dotycz"cych!oznakowania!bez!zachowania!przes anek!tego!okre$lenia. 

 

19 

 

 Niejednoznaczny 

opis!przedmiotu!zamówienia 

 

 5% albo 

10% 

 

 1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez!opisanie!przedmiotu!zamówienia!w!sposób!

niejednoznaczny!i!niewyczerpuj"cy,!za!pomoc"!niedostatecznie!dok adnych!i!

niezrozumia ych!okre$le#,!nieuwzgl&dniaj"cy!wszystkich!wymaga#!i!okoliczno$ci!mog"cych!

mie)!wp yw!na!sporz"dzenie!oferty. 

2. Naruszenie art.!30!ust.!7!Pzp!przez!niezastosowanie,!lub!zastosowanie!w!sposób!mog"cy!

utrudni)!identyfikacj&!przedmiotu!zamówienia,!nazw!i!kodów!okre$lonych!we!Wspólnym!

S owniku!Zamówie#. 
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20 

 

 Ograniczenie!kr&gu!potencjalnych!

wykonawców 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 1.!Przetarg!ograniczony,!negocjacje!z!og oszeniem!- naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 

2!Pzp!przez!zaproszenie!do!sk adania!ofert!mniejszej!liczby!wykonawców!ni%!ich!minimalna!

liczba przewidziana w Pzp. 

2. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do dialogu 

konkurencyjnego!mniejszej!liczby!wykonawców,!ni%!ich!minimalna!liczba!przewidziana!w!

Pzp. 

3.!Negocjacje!bez!og oszenia!- naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji 

mniejszej!liczby!wykonawców,!ni%!ich minimalna liczba przewidziana w Pzp. 

4.!Zapytanie!o!cen&!- naruszenie!art.!71!ust.!1!Pzp!przez!zaproszenie!do!sk adania!ofert!

mniejszej!liczby!wykonawców,!ni%!ich!minimalna!liczba!przewidziana!w!Pzp. 

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 57 ust. 2!w!zwi"zku!z!art.!73e!ust.!1!Pzp!przez!

zaproszenie!do!sk adania!ofert!wst&pnych!mniejszej!liczby!wykonawców,!ni%!ich!minimalna!

liczba przewidziana w Pzp. 

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 2 Pzp przez!niedopuszczenie!do!udzia u!w!

licytacji!elektronicznej!lub!niezaproszenie!do!sk adania!ofert!wszystkich!wykonawców!

spe niaj"cych!warunki!udzia u!w!post&powaniu. 

 

21 

 

 Prowadzenie!negocjacji!dotycz"cych!tre$ci!

oferty 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 Naruszenie!art.!87!Pzp!przez!dokonywanie!w!toku!badania!i!oceny!ofert!zmian!w!tre$ci!

oferty. 

 

22 

 

 Naruszenia w zakresie wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia 

przes anek!okre$lonych!w!tym!przepisie!lub!przez!wybór!jako!najkorzystniejszej!oferty!

podlegaj"cej!odrzuceniu;!z!zastrze%eniem!lp.!23. 

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub 5, lub 7 Pzp przez wykluczenie!wykonawcy,!który!z o%y !

najkorzystniejsz"!ofert&,!bez!zaistnienia!przes anek!okre$lonych!w!tych!przepisach!lub!

naruszenie art. 24 ust. 10 przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, 
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mo%liwo$ci!udowodnienia,!%e!jego!udzia !nie!zak óci!konkurencji lub naruszenie art. 26 ust. 3 

lub!3a,!lub!4!Pzp!przez!zaniechanie!wezwania!okre$lonego!w!tych!przepisach. 

 

23 

 

 Naruszenia w zakresie wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

 

 25% 

 

 Naruszenie!art.!90!ust.!1!lub!1a!Pzp!w!zwi"zku!z!art.!89!ust.!1!pkt!4!przez odrzucenie oferty, 

jako!zawieraj"cej!ra%"co!nisk"!cen&!lub!koszt,!bez!zwrócenia!si&!do!wykonawcy!o!udzielenie,!

w!okre$lonym!terminie,!wyja$nie#!dotycz"cych!elementów!oferty!maj"cych!wp yw!na!

wysoko$)!ceny!lub!kosztu!lub!naruszenie!art.!90!ust.!3!Pzp!przez zaniechanie odrzucenia 

oferty!wykonawcy,!który!nie!udzieli !wyja$nie#,!lub!je%eli!dokonana!ocena!wyja$nie#!wraz!ze!

z o%onymi!dowodami!potwierdzi a,!%e!oferta!zawiera!ra%"co!nisk"!cen&!lub!koszt!w!stosunku!

do!przedmiotu!zamówienia. 

 

24 

 

 Naruszenia w zakresie dokumentowania 

post&powania 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 Naruszenie!art.!96!lub!art.!97!Pzp!przez!dokumentowanie!post&powania!w!sposób!

niezgodny z tymi przepisami. 

 

25 

 

 Naruszenia!w!zakresie!zawierania!umów 

 

 5% albo 

10%, albo 

25% 

 

 Naruszenie!art.!94!ust.!3!Pzp!w!zwi"zku!z!art.!91!ust.!1!Pzp!przez!zawarcie!umowy!z!innym!

wykonawc"!ni%!ten,!który!z o%y !kolejn"!najkorzystniejsz"!ofert&!z!pozosta ych!ofert!

z o%onych!w!post&powaniu,!w!przypadku,!gdy!wykonawca,!którego!oferta!zosta a!wybrana, 

uchyla!si&!od!zawarcia!umowy!w!sprawie!zamówienia. 

 

26 

 

 Brak przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

 

 5% 

 

 Naruszenie!art.!92!ust.!1!pkt!1!Pzp!przez!niezawiadomienie!wykonawców!o!wyborze!

najkorzystniejszej oferty. 

 

27 

 

 Niedozwolona!zmiana!postanowie#!zawartej!

umowy 

 

 25*!warto$ci!pierwotnego!zakresu!

$wiadczenia!oraz 

 Naruszenie art. 144 Pzp przez!dokonanie!zmiany!umowy!w!stosunku!do!tre$ci!oferty,!na!

postawie!której!dokonano!wyboru!wykonawcy,!bez!zachowania!przes anek!umo%liwiaj"cych!

tak"!zmian&,!z!zastrze%eniem!lp.!28. 
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100*!warto$ci!dodatkowej!zamówienia!

wynikaj"cej!ze!zmiany!umowy 

 

 

28 

 

 Niedozwolona!zmiana!postanowie#!zawartej!

umowy 

 

 25*!warto$ci!ostatecznego zakresu 

$wiadczenia!oraz 

100*!warto$ci!zmniejszenia!zakresu!

$wiadczenia 

 

 Naruszenie!art.!144!Pzp!przez!zmian&!umowy!polegaj"c"!na!zmniejszeniu!zakresu!

$wiadczenia!wykonawcy!w!stosunku!do!zobowi"zania!zawartego!w!ofercie,!bez!zachowania!

przes anek!umo%liwiaj"cych!tak"!zmian&. 

 

29 

 

 Zmiana!postanowie#!umowy,!której!warto$)!

przekracza!50*!warto$ci!zamówienia!

podstawowego 

 

 100*!warto$ci!zamówienia!dodatkowego!

przekraczaj"cej!150*!warto$ci!pierwotnego!

zakresu!$wiadczenia 

 

 Naruszenie!art.!144!ust.!1!pkt!2!lit.!c!Pzp!przez!zmian&!umowy!obejmuj"c"!realizacj&!

dodatkowych!dostaw,!us ug!lub!robót!budowlanych!od!dotychczasowego!wykonawcy,!

nieobj&tych!zamówieniem!podstawowym,!której!warto$)!przekracza!50*!warto$ci!

zamówienia!okre$lonej!pierwotnie!w!umowie,!przy!zachowaniu!pozosta ych!przes anek!

zmiany. 

 

 

 



 

                                                   

* informacja sk!adana w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania p!atno"ci ko#cowej, zgodnie z § 5 pkt 14 umowy o przyznaniu pomocy dla operacji 

typu 7.4 $Inwestycje w obiekty pe!ni%ce funkcje kulturalne�, dla operacji typu $Kszta!towanie przestrzeni publicznej$ / dla operacji typu 7.6  $Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego$   w ramach 

dzia!ania �Podstawowe us!ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich� obj&tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                  

  - liczba osób odwiedzaj%cych miejscowo"', w której zlokalizowana jest operacja

IV. INFORMACJA DOTYCZ!CA  SPE"NIENIA KRYTERIUM/KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, ZA KTÓRE OPERACJA OTRZYMA"A PUNKTY

** dotyczy operacji typu 7.4 $Inwestycje w obiekty pe!ni%ce funkcje kulturalne�

    1. Liczba osób korzystaj%cych z infrastruktury spo!eczno-kulturalnej 

    2. Liczba organizacji spo!ecznych korzystaj%cych z infrastruktury spo!eczno-kuturalnej 

III. WSKA#NIK MONITOROWANIA OPERACJI 7.6

3. Liczba utrzymywanych miejsc pracy w wyniku operacji

3.1. Numer umowy

3.2. Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr):

II. WSKA#NIKI MONITOROWANIA OPERACJI 7.4 **

dla operacji typu 7.4 $Inwestycje w obiekty pe%ni&ce funkcje kulturalne�, 
operacji typu $Kszta%towanie przestrzeni publicznej$ / dla operacji typu 7.6  

$Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego�
w ramach dzia%ania �Podstawowe us%ugi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich�
 obj'tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020

1. Nr identyfikacyjny

Potwierdzenie przyj&cia informacji

/piecz !/

.........................................................

.............................................................................................                                                 

znak sprawy 

data""przyj cia"i"podpis

"(wype#nia"pracownik"urz du"marsza#kowskiego"

albo"wojewódzkiej"samorz$dowej"jednostki"organizacyjnej)

I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA

Za!%cznik nr 4 do umowy 

Miejscowo%!"i"data Piecz !"Beneficjenta"wraz"z"podpisem"osoby"reprezentuj$cej"

Beneficjenta"/pe#nomocnika"

2. Nazwa Beneficjenta

3. Dane z umowy o przyznaniu pomocy

INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI *
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Za !cznik"nr"5 do umowy 

 

 

Plan dzia!alno"ci obiektu pe ni!cego"funkcje"kulturalne"dla: 

Nazwa: 

Adres: 

Tel.: 

e-mail: 

stronna www: 

L.p. Nazwa inicjatywy 

spo ecznej 

Szczegó owy"opis Liczba godzin w 

tygodniu/miesi!cu 

Planowane miejsce 

odbywania"si#"

inicjatywy 

Termin 

realizacji 

inicjatywy 

miesi!c/rok� 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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