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AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę
Europejską - art. 184 ust. 4 stanowi, iż „W odniesieniu do
inwestycji finansowanych przez Wspólnotę udział
w przetargach i dostawach jest otwarty na równych warunkach
dla wszystkich osób fizycznych i prawnych, które mają
przynależność Państwa Członkowskiego lub jednego z krajów
i terytoriów”;

2) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi (tzw. dyrektywa klasyczna);

3) DYREKTYWA 2004/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(tzw. dyrektywa sektorowa);
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AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (c.d.)

4) ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) wraz z aktami 
wykonawczymi;

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

6) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
POIiŚ;

7) Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania
zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte
dyrektywami w sprawie zamówień (2006/C 179/02).
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ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W 
ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ.

1) Wymóg poniesienia i udokumentowania wydatków
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego
oraz prawa krajowego (w tym również w zakresie
zgodności z przepisami obowiązującymi w obszarze
zamówień publicznych);

2) Dokonywanie wydatków w ramach projektu
podlegających współfinansowaniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w przypadku
gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy;
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ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH 
W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.)

Pzp stosuje się do udzielania zamówień przez jednostki
wymienione w art. 3 ust. 1 tej ustawy z wyłączeniem
zamówień, wymienionych w art. 4. W szczególności Pzp
stosuje się do zamówień udzielanych m.in. przez:

a) zamawiających klasycznych – m.in. jednostki sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego –
w przypadku zamówień i konkursów, których wartość
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000
euro;

Przeliczenie wartości zamówień winno nastąpić po kursie
4,0196 PLN.
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ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE 
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.)

b) zamawiających sektorowych - udzielających zamówienia
w celu wykonywania jednego z rodzaju tzw. działalności
sektorowej, o której mowa w art. 132 Pzp - w przypadku
zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty:

• 400.000 euro - dla dostaw lub usług;
• 5.000.000 euro - dla robót budowlanych;
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ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE 
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.)

3) Tryb przetargu, zgodnie z Kc (rozdział 5.5. podrozdział 5 pkt.
4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków):

Beneficjent zawierający z wykonawcami umowy, które
zostały wyłączone z zakresu stosowania Pzp, winien je

zawierać
w formie pisemnej oraz stosować tryb przetargu, o którym
mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem
następujących 6 zasad:

• jawności,
• niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
• równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze

wszystkich państw członkowskich,
• wzajemnego uznawania dyplomów,
• odpowiednich terminów,
• przejrzystego i obiektywnego podejścia.
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ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE 
KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.)

4) Wymóg przeprowadzenia rozeznania rynku

Beneficjent zawierając umowy, o których mowa w rozdziale 5.5.
podrozdział 5 pkt. 6 Wytycznych, w tym udzielając zamówień o
wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
(art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp) jest zobowiązany:

zawierać je w sposób efektywny, z uwzględnieniem postanowień
Podrozdziału 5.3 pkt 10 (wymóg rozeznania rynku), zachowując
przy tym formę pisemną (w odniesieniu do formy pisemnej z
zastrzeżeniem postanowień pkt 5.5.8), chyba że odrębne
przepisy wymagają innej formy szczególnej.
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Wymogi formalne przy rozeznaniu rynku - podrozdział 5.3.10 Wytycznych

W przypadku wydatków, których wartość przekracza kwotę 2000 zł,
bez podatku od towarów i usług, poniesionych na podstawie umów,
do których nie ma zastosowania ustawa Pzp oraz które nie zostały
zawarte w drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów K.c., z
zastrzeżeniem postanowień Podrozdziału 5.5 pkt 6 lit. c i d, beneficjent
powinien posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające
rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa
została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w
danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent
powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia
danego zamówienia bez rozeznania rynku.
Obowiązek dokonywania rozeznania rynku (jeśli jest to możliwe),
powinien być odzwierciedlony w procedurach beneficjenta.
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Zasady dokonywania rozeznania rynku przed 22.07.2011 r. i po tej dacie –
zgodnie z interpretacją IZ POIiŚ z grudnia 2011 r.:

W odniesieniu do wydatków ponoszonych od 13.05.2009 r. do 21.07.2011 r.:

• w przypadku prowadzenia rozeznania rynku w formie zapytań o cenę lub
zapytań ofertowych skierowanych do potencjalnych wykonawców, na
które beneficjent otrzymał tylko jedną ważną ofertę, można przyjąć, że
przeprowadzenie rozeznania rynku nie było możliwe ze względu na małe
zainteresowanie wykonawców realizacją zamówienia;

• warunkiem zastosowania ww. uzasadnienia dot. braku możliwości
przeprowadzenia rozeznania rynku ze względu na złożenie tylko jednej
ważnej oferty, jest skierowanie zapytania do minimum trzech
potencjalnych wykonawców;

• zastosowanie tej interpretacji nie będzie możliwe w przypadku
wystąpienia rażącego naruszenia konkurencji przez ograniczenie kręgu
potencjalnych wykonawców.
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Zasady dokonywania rozeznania rynku przed 22.07.2011 r. i po tej dacie –
zgodnie z interpretacją IZ POIiŚ z grudnia 2011 r. (c.d.):

W odniesieniu do wydatków ponoszonych od 22.07.2011 r.:

• wymóg porównania co najmniej dwóch ofert uzyskanych w toku
rozeznania rynku;

• wyjątkowo w przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej złożona
zostanie tylko jedna ważna oferta , rozeznanie rynku można uznać za
właściwie przeprowadzone;

• w przypadku prowadzenia rozeznania rynku w formie zapytań o cenę
lub zapytań ofertowych, na które beneficjent otrzymał tylko jedną
ofertę, procedura winna zostać powtórzona;

• fakt rozesłania zapytań do dużej liczby potencjalnych wykonawców,
nie będzie stanowił okoliczności uzasadniającej odstąpienie od
rozeznania rynku.
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Wymogi formalne przy rozeznaniu rynku - podrozdział 5.3.11 Wytycznych

Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to
w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców
zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu
zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami,
czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty
potencjalnych wykonawców.

Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć
w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego,
wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje
handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji
handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.
Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z
potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za
udokumentowanie rozeznania rynku.
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Pozostałe wymogi formalne przy zawieraniu umów „podprogowych”
- podrozdział 5.5.8 - 5.5.12 Wytycznych:

• dokumentowanie przestrzegania zasad zawierania umów (np.
przechowywanie ogłoszenia i kopii ofert);

• ustalanie wartości umowy z należytą starannością;

• zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości;

• zawarcie z dotychczasowym wykonawców dodatkowych umów
nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego
wykonania jest możliwe dla usług lub robót budowlanych, jeśli nie
można ich było wcześniej przewidzieć;

• wdrożenie we własne procedury zasad zawierania umów,
zamieszczenie ich na stronie internetowej beneficjenta, a w
przypadku jej braku udostępnianie na żądanie wykonawcy.
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PROBLEMY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY PRZYGOTOWANIU 
I PROWADZENIU PROCEDURY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) Właściwe, zgodne z Pzp, przygotowanie dokumentów
przetargowych, zwłaszcza:

a) prawidłowy opis przedmiotu zamówienia;
b) opis warunków udziału w postępowaniu zapewniający uczciwą

konkurencje i równe traktowanie wykonawców;
c) jednoznaczny i wyczerpujący opis oświadczeń i dokumentów,

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu;

d) właściwy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny
ofert;

e) ogłoszenie o zamówieniu (jeśli wymagane) – przygotowane
zgodnie z obowiązującym wzorem i zawierające informacje
zgodne z treścią pozostałych dokumentów przetargowych.
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PROBLEMY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY PRZYGOTOWANIU 
I PROWADZENIU PROCEDURY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (c.d.)

2) Zachowanie przy prowadzeniu procedury udzielania zamówienia 
podstawowych zasad wynikających z Pzp:

a) jawności (art. 8 ust.1, art. 96 ust.3, art. 139 ust.3);

b) uczciwej konkurencji (art. 7 ust.1);

c) równego traktowania wykonawców (art. 7 ust.1);

d) bezstronności (art. 7 ust.2, art. 17);

e) pisemności (art. 9 ust.1).
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PROBLEMY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY PRZYGOTOWANIU 
I PROWADZENIU PROCEDURY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (c.d.)

3) Prawidłowa, zgodna z Pzp, realizacja umowy z wybranym 
wykonawcą, w tym:

a) przestrzeganie by zakres świadczenia wykonawcy wynikający 
z umowy był zgodny z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

b) dokonywanie zmian postanowień umowy jedynie 
w przypadkach, o których mowa w art. 144 Pzp;

c) zachowywanie przesłanek udzielenia zamówienia dodatkowego 
lub uzupełniającego.
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SKUTKI NARUSZEŃ
W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

Wynikające z dokumentu: Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POIiŚ:

• Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta
z naruszeniem prawa lub zostały poniesione z naruszeniem
prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowane w całości lub
w części, w zależności od wagi tego naruszenia;

• W przypadku wykrycia naruszeń w zakresie procedur
zawierania umów do których stosuje się przepisy ustawy Pzp
jak i do których się nie stosuje przepisów ustawy Pzp możliwe
jest dokonanie korekt finansowych w celu odzyskania
nieprawidłowo wydatkowanych środków finansowych - zgodnie
z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie sposobu
korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
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Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej -

KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu -
Wykaz dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie 

to m.in.:

•Procedury/Regulamin zawierania umów zgodne z zasadami
obowiązującymi w POIiŚ. W przypadku projektów zakończonych przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie – procedury, zgodnie z którymi
beneficjent zawierał umowy dla zadań objętych projektem.

• Lista zamówień realizowanych w ramach projektu (wg załączonego we
wniosku Wzoru nr 2)
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LISTA  ZAMÓWIEŃ: 
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Dziękuję za uwagę

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

www.nfosigw.gov.pl
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