
Zasady udzielania zamówie ń 
w projektach dofinansowanych z UE 
w świetle Wytycznych MR w zakresie 

kwalifikowalno ści wydatków 
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Obowi ązki beneficjenta korzystaj ącego 
ze środków EFRR, EFS, FS

• Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków m.in.
• zgodny z przepisami prawa, procedurami obowiązującymi w programie,
• poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy,
• ujęty w budżecie projektu i niezbędny do realizacji celów projektu,

• poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

• należycie udokumentowany i poniesiony zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności.

• Podmiot zobowiązany do stosowania pzp przeprowadza postępowanie zgodnie
z jej przepisami oraz obowiązkami wynikającymi z umowy.

• IZ/IP może określić rodzaj zamówień, w których beneficjent będzie zobowiązany
w umowie do uwzględnienia aspektów społecznych.

• Wytyczne określają enumeratywny katalog przypadków, gdzie można nie
stosowa ć zasad/procedur uj ętych w Wytycznych jednak spełnienie tych
przesłanek musi by ć uzasadnione na pi śmie (dla rozeznanie rynku, zasady
konkurencyjności).



Kiedy m.in. niestosujemy procedur udzielania 
zamówie ń okre ślonych w Wytycznych

• zamówienia określone w art. 4 pzp z wyjątkiem art. 4 pkt. 8,

• wydatki rozliczane metodami uproszczonymi określonymi

w Wytycznych (m.in. koszty pośrednie w projekcie),

• zamówienia udzielane w trybie określonym w ustawie

o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawie o umowie

koncesji,

• innymi przypadkami wymienionymi enumeratywnie w Wytycznych.



Jakie s ą obowi ązki beneficjenta zobowi ązanego 
do stosowania ustawy pzp wynikaj ące 

z Wytycznych?

Dla zamówie ń udzielanych zgodnie z art. 4 pkt. 8:
• dla zamówie ń o warto ści szacunkowej do 20 tys. zł netto –

nie okre ślono wymogów w Wytycznych, co oznacza że
obowi ązują jedynie własne procedury wew .,

• dla zamówie ń o warto ści szacunkowej od 20 tys. zł netto do 50
tys. zł netto – obowi ązuje procedura rozeznania rynku opisana
w Wytycznych,

• dla zamówie ń o warto ści szacunkowej przekraczaj ącej 50 tys. zł
netto do 30 tys. euro netto obowi ązuje procedura – zasada
konkurencyjno ści opisana w Wytycznych (wyj ątek zamówienia
sektorowe).



Jak ustali ć która procedura z Wytycznych  
powinna by ć zastosowana?

Szacowanie warto ści zamówienia dokonane z należytą staranno ścią
jest podstawą ustalenia i wyboru procedury (odpowiednio
udokumentowane ). W szacowaniu wartości uwzględniamy ew.
zamówienia uzupełniające.
Zabronione jest zaniżanie warto ści szacunkowej lub podział
zamówienia skutkujący zaniżeniem wartości szacunkowej – wyborem
niewłaściwej procedury udzielania zamówienia.

Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność
łącznego spełnienia następujących przesłanek:
• usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub

funkcjonalnie;
• możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (uwaga projekty) ,

• możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawc ę (grupa wyk.) .



A co je śli zamawiaj ący prowadzi wiele „podobnych” 
zamówie ń w danym roku/projektach wieloletnich?

W przypadku udzielania zamówie ń w częściach (z okre ślonych
względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowo ściowych),
warto ść zamówienia ustala si ę jako ł ączną warto ść poszczególnych
jego cz ęści.

10 tożsamych zamówie ń po 10 tys. zł netto       

warto ść szacunkowa 100 tys. zł netto
Przy szacowaniu wartości zamówienia obowiązuje wykładania przepisów
określonych w pzp.
Dopuszczalne jest wybieranie procedury (rozeznanie rynku, zasada
konkurencyjności) w oparciu o szacowanie warto ści zamówienia dla
projektu pod warunkiem, i ż warto ść zamówie ń u zamawiaj ącego nie
przekracza kwoty 30 tys. euro.

Departament UMWM Zamawiający



Obowi ązki dot. rozeznania rynku
(20-50 tys. zł netto)

Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie , że dana usługa, dostawa
lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wy ższej ni ż
cena rynkowa.

Jak to zrobi ć zgodnie z Wytycznymi?

Udokumentowa ć, że zamawiaj ący:
• Upublicznił zapytanie ofertowe na swojej stronie internet owej

oraz posiada jego wydruk wraz z otrzymanymi ofertami,
lub

• Wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 wykonawców oraz
posiada potwierdzenie jego wysłania wraz z otrzymanymi
ofertami.



Obowi ązki dot. zasady konkurencyjno ści 
(50 tys. zł - 30 tys. euro netto lub 

powy żej 50 tys. zł)

Obowi ązkiem beneficjenta jest upubliczni ć zapytanie ofertowe
w bazie konkurencyjno ści (katalog wyjątków patrz Wytyczne), które
zawiera co najmniej nast ępujące elementy:
• Opis przedmiotu zamówienia , jednoznaczny i wyczerpujący w tym

z zastosowaniem kodów CPV;

• Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia – stawianie warunków jest nieobowiązkowe;

• Kryteria oceny ofert (muszą spełniać wymogi z wytycznych tj. m.in. zapewniające
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców);

• Informacj ę o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert;

• Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty ;

• Termin składania ofert – termin nie może być krótszy niż 7 lub 14 dni od daty
upublicznienia;

• Termin realizacji umowy;



Elementy oferty cd..
- zasada konkurencyjno ści

• Informacj ę dot. zakazu powi ązań osobowych i kapitałowych
(nie dotyczy podmiotów zobowiązanych do stosowania pzp);

• Określenie istotnych warunków zmian umowy – o ile przewiduje się możliwość
zmiany takiej umowy;

• Informacj ę o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych – o ile zamawiający taką
możliwość przewiduje;

• Informacj ę o planowanych zamówieniach uzupełaniaj ących , ich zakres oraz
warunki, na jakich zostaną udzielone - o ile zamawiający przewiduje takie
zamówienia.

Ze złożonych ofert należy wybra ć najkorzystniejsz ą ofert ę, wykonawc ę
spełniaj ącego warunki udziału w post ępowaniu w oparciu o ustalone kryteria
oceny ofert. Wybór dokumentowany jest pisemnym protokołem.

Obowi ązek upublicznienia wyniku - informację o wyniku postępowania
upublicznia się w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione
zapytanie.



Obowi ązek sporz ądzenia 
protokołu z post ępowania
- zasada konkurencyjno ści

Protokół z postępowania musi zawierać co najmniej:
• Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;
• Wykaz ofert, które wpłynęły wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty;
• Informacja o spełnieniu warunku dot. konfliktu interesów (nie dotyczy

beneficjentów zob. do stosowania pzp);

• Informację o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu przez wykonawców –
o ile takie były stawiane;

• Informację o wagach punktowych lub % przypisanych do poszczególnych
kryteriów oraz sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom;

• Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
• Datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego;
• Następujące załączniki:

– Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego;
– Złożone oferty;
– Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby

wykonujące czynności w imieniu zamawiającego związane z wyborem wykonawcy, w tym
osoby biorące udział w procesie oceny ofert.



Wybrane zasady okre ślone w Rozporz ądzeniu MR 
w sprawie warunków obni żania korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo zwi ązanych z udzielaniem zamówie ń  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której
w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej,
stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliżej rodzajowo
kategorii nieprawidłowości indywidualnych.

Stosowanie stawek (korekt) niższych niż maksymalna 
nie jest mo żliwe 

w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyni ku kontroli 
lub audytu dot. projektów realizowanych przez podmi ot w ramach 

danego programu operacyjnego , stwierdzaj ących wyst ąpienie 
nieprawidłowo ści indywidualnej, powtórnie popełniaj ą taką samą 

nieprawidłowo ść indywidualn ą
w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu 

otrzymania wyniku kontroli lub audytu.



Niedopełnienie obowi ązku odpowiedniego ogłoszenia 
(dla zamówie ń niższych ni ż okre ślone w art. 11 ust. 8 ustawy pzp) 

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Niedopełnienie obowiązku umieszczenia zapytania
ofertowego na stronie internetowej ministra ds. rozwoju,
a do czasu uruchomienia tej strony niedopełnienie
obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej
trzech oferentów i upublicznienia zapytania co najmniej na
stronie internetowej beneficjenta.

• Podział zamówienia lub zaniżenie jego wartości skutkujące
niezastosowanie wymogów związanych z publikacją
zapytania ofertowego.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

100% -
wysokość stawki może zostać 

obniżona do 25%

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Ważne daty :
- 10.04.2015 
Wytyczne w 
zakresie 
kwalifikowalnoś
ci MiR
- 1.01.2016 
(baza)

Zidentyfikowane problemy:
- brak upublicznień,
- podział zamówienia na części bez upublicznienia części (projekty

wieloletnie),
- szacowanie wartości zamówienia w projekcie wieloletnim – o trybie

decyduje szacunek zamawiającego czyli całego UMWM.
Nieprzestrzeganie ścieżki: szacunek, wniosek, zapytanie, wybór.



Bezprawne udzielenie zamówienia dodatkowego
lub uzupełniaj ącego

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia
dodatkowego lub uzupełniającego z naruszeniem
warunków wynikających z umowy o dofinansowanie
projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

100% -
za podstawę obliczenia korekty 
finansowej lub pomniejszenia 

wydatków poniesionych 
nieprawidłowo przyjmuje się część 
środków funduszy przeznaczonych 

na sfinansowanie zamówienia 
dodatkowego lub uzupełniającego

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Należy pamiętać o:
- uwzględnieniu zamówień dodatkowych/ uzupełniających

w treści zapytania i szacowaniu wartości zamówienia, jeśli
są przewidziane/planowane,

- max 3 latach od udzielenia zamówienia podstawowego,
- nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia

podstawowego.



Konflikt interesu

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z udzielającym zamówienie.

• Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z udzielającym zamówienie bez zgody
właściwej instytucji lub podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z udzielającym zamówienie, który nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Należy wykaza ć istnienie naruszenia zasady
konkurencyjno ści poprzez istniej ące powi ązania.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

100%

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  



Brak pełnej informacji o warunkach udziału w post ępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert, który
uniemożliwia potencjalnym wykonawcom złożenia oferty
zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa na
możliwość wzięcia przez wykonawcę udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

25%
- wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od charakteru i wagi 
nieprawidłowości indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- brak informacji lub niejasne kryteria oceny ofert

(brak jasnego i przejrzystego komunikatu do wykonawcy
jakie będą kryteria oceny oferty).

- treść zapytania ofertowego nie zawierała wymaganych
elementów minimalnych.



Określenie dyskryminuj ących warunków udziału w post ępowaniu 
udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Ustalenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub dokonanie opisu sposobu oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.

• Ustalenie kryteriów oceny ofert w sposób zawężający
konkurencję.

• Nieuprawnione określenie kryteriów oceny ofert
odnoszących się do właściwości wykonawcy.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

25% 
- wysokość stawki może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od charakteru i wagi 
nieprawidłowości indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Należy pamiętać o:
- zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania,
- proporcjonalności do przedmiotu zamówienia,
- nieformułowaniu warunków przewyższających wymagań

wystarczających do należytego wykonania zamówienia.



Ustalenie terminów składania ofert krótszych ni ż przewidziana we 
właściwych procedurach jako minimalne

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

- 25% w przypadku, gdy ustalony 
termin został skrócony o więcej 
niż 50% terminu wymaganego 

lub stanowi 50% terminu
- 10% w przypadku, gdy ustalony 

termin został skrócony o więcej 
niż 30% terminu wymaganego 

lub stanowi 30% terminu
- 5% w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% może zostać 
obniżona do poziomu 2% 

w przypadku, gdy ze względu na 
wagę nieprawidłowości 

indywidualnej korekta 5% jest 
niewspółmierna)  

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- termin składania ofert, był krótszy niż 7 dni kalendarzowych 

i wynosił np. 2 lub 4 dni.

Pamiętajmy, że: 
- termin 7 lub 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu

upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się
z upływem ostatniego dnia.



Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi
się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych,
patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba
że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem
zamówienia i został określony zakres równoważności.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

25% 
- wysokość stawki może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w 
zależności od charakteru i wagi 
nieprawidłowości indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- Wskazanie konkretnych produktów w treści zapytania 

ofertowego, bez określenia zakresu równoważności. 



Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów
określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

10%
- wysokość stawki może zostać 

obniżona do 5% w zależności od 
charakteru i wagi nieprawidłowości 

indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- brak w opisie zamówienia (w treści zapytania ofertowego) 

nazw i kodów pomimo, że zamówienia udzielono z art. 4 pkt 
8 upzp. 



Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej ofe rty

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

• Nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę
najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunku udziału
w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

25% 
- wysokość stawki może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od charakteru i wagi 
nieprawidłowości indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- odrzucenie oferty bez uzupełnienia dokumentu, który nie 

miał wpływu na kryteria oceny ofert oraz treść oferty.



Naruszenie w zakresie dokumentowania post ępowania o udzielenie 
zamówienia

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu.Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

25% 
- wysokość stawki może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od charakteru i wagi 
nieprawidłowości indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- brak protokołu lub brak wszystkich informacji ujętych

w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia
(elementy z 6.5.2 pkt. 14),

- brak załączników do protokołu tj.:
- dokumentu potwierdzającego upublicznienie wraz

z treścią upublicznienia,
- złożonych ofert,
- oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami, którzy

złożyli oferty – dobra praktyka art. 17 ust 1 pzp.



Naruszenie w zakresie zawierania umów w sprawie zam ówienia 

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia z biorącym udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcą
innym niż kolejny wykonawca w trakcie przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

25% 
- wysokość stawki może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w 
zależności od charakteru i wagi 
nieprawidłowości indywidualnej

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Pamiętajmy, że nie jest możliwe dokonywanie istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że przewidziano taka możliwość w treści zapytania lub
spełniono pozostałe warunki z Wytycznych.



Brak przekazywania informacji o wyborze najkorzystn iejszej oferty

Nieprawidłowość indywidualna stwierdzona w zamówieniu
udzielonym zgodnie z warunkami umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu:

• Brak publikacji informacji o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Stawki procentowe korekty lub 
pomniejszenia:

5% 

Wybrane pozycje z „taryfikatora” 
w ramach zasady konkurencyjno ści”  

Zidentyfikowane problemy:
- brak upublicznienia informacji o wyniku postępowania

w taki sam sposób w jaki nastąpiło upublicznienie zapytania
ofertowego.



Kto pyta, nie bł ądzi

„IZ zapewnia, aby każdy zainteresowany podmiot, który zobowiązał się
do stosowania Wytycznych, mógł zwrócić się na piśmie z prośbą
o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujących w ramach PO
dla konkretnego stanu faktycznego”.

W pierwszej kolejności kierujemy zapytanie do instytucji, z którą
zawarliśmy umowę lub instytucji która ogłosiła konkurs.

W przypadku wątpliwości dotyczącej rozstrzygnięcia danej kwestii
można zwrócić się bezpośrednio do IZ RPO.



REAKCJA NA RYZYKA/ZALECENIA WSKAZYWANE
W RAPORTACH Z AUDYTU…….........

I TRAKTUJEMY JE Z NAJWY ŻSZĄ 
UWAGĄ …………………..



Dziękuję za uwagę


