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Procedura zawierania umów dla zadań objętych projektem 
 
W przypadku Beneficjentów (lub innych podmiotów upoważnionych do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych): 

1. stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do zawierania 

umów związanych z realizacją projektu; 

b) tryb postępowania w przypadku zawierania umów: 
i) których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 ustawy Pzp, 

ii) nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp i dotyczących usług 

wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, 

iii) których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe, do których mają 

zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 136-138a ustawy Pzp. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ umowy, 

o których mowa w pkt b) należy zawierać w sposób oszczędny i celowy, zachowując przy 

tym formę pisemną, chyba, że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej. 

Ponadto, jeżeli ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy 

pisemnej, zawarcie umowy może być także potwierdzone dowodem księgowym 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. zakup biletów kolejowych, autobusowych). 

Zatem w przypadku opisanym w pkt b) należy krótko przedstawić zatwierdzony  
do stosowania przez upoważnioną osobę tryb postępowania zapewniający wypełnienie 
ww. zasad (nie więcej niż dwie strony w formacie A4), np. przewidujący dokonanie 

rozeznania rynku, polegającego na rozesłaniu zapytań ofertowych do kilku potencjalnych 

wykonawców (dopuszcza się drogę elektroniczną) z wyznaczeniem terminu  

na przedstawienie oferty i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Należy uwzględnić konieczność udokumentowania przestrzegania zasad, o których mowa 

powyżej (tj. przechowywania pełnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy,  

w tym kopii ofert, które nie zostały wybrane oraz wysłanych zapytań ofertowych). 

2. nie stosujących ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 
a) informację o trybie zawierania wszystkich, z zastrzeżeniem punktu b), umów 

w formie pisemnej oraz stosując tryb przetargu o którym mowa w art. 70
1
 – 70

5
 K.c, 

chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy, 

z uwzględnieniem następujących zasad: 

i) jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia 

o przetargu (aukcji) w prasie, Internecie lub siedzibie beneficjenta, w zależności  

od wartości i rodzaju zamówienia. Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji 

o planowanym zawarciu umowy podejmuje beneficjent; 

ii) niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności 

rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować 

konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie 

rozwiązań równoważnych; 

iii) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw 

członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań 

powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw 

członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające: 
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� posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia 

w Polsce, 

� posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień 

współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. 

iv) wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, 

v) odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie  

na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie  

się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty, 

vi) przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako 

obowiązek wyłączania się po stronie beneficjenta z prowadzenia przetargu przez 

osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

Informacja ta powinna przedstawiać w sposób zwięzły i rzeczowy zatwierdzony  
do stosowania przez upoważnioną osobę tryb postępowania przy zawieraniu umów 
zapewniający wypełnienie ww. zasad (nie więcej niż dwie strony w formacie A4). 

 

b) tryb postępowania w przypadku zawierania umów: 

i) których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 ustawy Pzp, 

ii) nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp i dotyczących usług wymienionych 

w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, 

iii) których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe, do których mają zastosowanie 

wyłączenia, o których mowa w art. 136-138a ustawy Pzp. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ umowy, 

o których mowa w pkt b) należy zawierać w sposób oszczędny i celowy, zachowując przy 

tym formę pisemną, chyba, że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej. 

Ponadto, jeżeli ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy 

pisemnej, zawarcie umowy może być także potwierdzone dowodem księgowym 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości (np. zakup biletów kolejowych, autobusowych). 

Zatem w przypadku opisanym w pkt b) należy krótko przedstawić zatwierdzony  
do stosowania przez upoważnioną osobę tryb postępowania zapewniający wypełnienie 
ww. zasad (nie więcej niż dwie strony w formacie A4), np. przewidujący dokonanie 

rozeznania rynku, polegającego np. na rozesłaniu zapytań ofertowych do kilku potencjalnych 

wykonawców (dopuszcza się drogę elektroniczną) z wyznaczeniem terminu  

na przedstawienie oferty i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Należy uwzględnić konieczność udokumentowania przestrzegania zasad, o których mowa 

powyżej (tj. przechowywania pełnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy, w tym 

kopii ofert, które nie zostały wybrane oraz wysłanych zapytań ofertowych).
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LISTA ZAMÓWIEŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU:………………………………………………………… 
 

NAZWA BENEFICJENTA:………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Stan na dzień: ………… 
 

l.p. 
Nazwa 

zamówienia 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

Pzp / K.C. 
701 - 705/ 

inny * 

Roboty 

budowlane/Usługi/

Dostawy 

Tryb 

postępowania 

Wartość 

szacunkowa 

[PLN] ** 

Wartość (ew. %) 

wydatków 

kwalifikowanych 

Planowany 

termin 

wszczęcia 

postępowania 

/ rzeczywisty 

termin 

wszczęcia 

postępowania 

Planowany 

termin 

podpisania 

umowy  

w sprawie 

zamówienia 

publicznego/ 

rzeczywisty 

termin 

podpisania 

umowy 

Kontrole innych 

organów (czy 

zamówienie 

było/będzie 

kontrolowane 

przez UZP) 

Uwagi 

         
 

 

         
 

 

RAZEM      
 

 

* W zależności od sytuacji należy wpisać:  

„PZP” - gdy beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami zadań objętych Projektem zgodnie z przepisami ustawy Pzp  

(Prawo zamówień publicznych). Dodatkowo podać tryb: (PN)-przetarg nieograniczony, (PO)- przetarg ograniczony, (NZO)- negocjacje z ogłoszeniem,  

(DK)- dialog konkurencyjny, (NBO)- negocjacje bez ogłoszenia, (ZWR)- zamówienia z wolnej ręki, (ZC)- zapytanie o cenę, (LE)- licytacja elektroniczna; 

lub 

„k.c. art. 701-705” – gdy beneficjent planuje umowy, których zawieranie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy Pzp i jest, w związku z tym, 

zobowiązany zawierać umowy z wykonawcami w trybie przetargu, zgodnie z art. 70
1
-70

5
 k.c., z uwzględnieniem następujących zasad: jawności, 

niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, 



Zestawienie dokumentacji wymaganej w procesie wyboru i oceny projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

IV oś priorytetowa  
 

 

Strona 4 z 4 

wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji; odpowiednich terminów;  

przejrzystego i obiektywnego podejścia; dokumentowania postępowania. 

 

** Szacunkowa wartość zamówienia dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalona zgodnie z Art. 32, 33, 34  

i 35 tej ustawy; dla podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalona wg średniego kursu NBP z ostatniego  

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w jakim rozpoczęta została runda aplikacyjna dla działania, w ramach którego składany jest wniosek  

o dofinansowanie realizacji projektu. 

UWAGA: przy określaniu szacunkowej wartości zamówienia należy podać wartość bez należnego podatku VAT. 

 


