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Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego
musi być w zgodzie z zasadą konkurencyjności
P ytanie
Czy jednostka publiczna, która prowadzi projekt unijny, musi zawsze przeprowadzać postępowanie o zamówienie publiczne, aby wybrać wykonawcę
do realizacji tej inwestycji? Na co w szczególności należy uważać podczas
procedury przetargowej?

Odpowiedź
Wszyscy beneficjenci środków unijnych zobowiązani są do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niemniej jednak warto
pamiętać, że zasady dotyczące wydatkowania środków w ramach danego
programu mogą nieznacznie się różnić oraz ewoluować. Dlatego przed
przystąpieniem do wyłonienia wykonawcy konieczne jest przeanalizowanie obowiązujących zasad i dostosowanie się do nich.

W y j a ś n i e n i e Perspektywa informacji dotyczących danego zamó
2014–2020 stawia przed projektodaw
cami nie tylko nowe wyzwania w za
kresie przygotowania projektów, ale
nakłada także nowe obowiązki zwią
zane z ich realizacją. Dotyczy to m.in.
procedur, które mają zastosowanie
przy wyborze wykonawców z poszano
waniem zasady uczciwiej konkurencji.
Konkurencyjność stanowi jedną z klu
czowych zasad obowiązujących na ryn
ku europejskim. Tym samym nie dzi
wi fakt, że znalazła odzwierciedlenie
w Krajowych wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ra
mach Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014–2020 i w reali
zowanych projektach.

Wymagany przetarg
Analogicznie do poprzedniego okresu
programowania beneficjenci realizu
jący projekty współfinansowane ze
środków unijnych planując zakup do
staw i usług w ramach projektu, zo
bligowani są do przeprowadzenia po
stępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Musi to nastąpić w spo
sób zapewniający zachowanie uczci
wej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców. Oznacza to, że wszyscy
wykonawcy mają taki sam dostęp do
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wienia publicznego i żaden nie jest
uprzywilejowany względem drugiego,
a postępowanie przeprowadzone jest
w sposób transparentny.
W zależności od projektu oraz oso
bowości prawnej beneficjenta jest on
zobowiązany do stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych lub po
noszenia wydatków zgodnie z zasadą
konkurencyjności, która wprowadza
tryb znacznie bardziej uproszczony,
niż przewidziany w ustawie.

b) zamówienie publiczne na dosta
wy jest dokonywane na giełdzie to
warowej w rozumieniu przepisów
o giełdach towarowych, w tym na
giełdzie towarowej innych państw
członkowskich EOG,
c) zamówienie publiczne jest udzie
lane przez placówkę zagraniczną
w rozumieniu przepisów o służ
bie zagranicznej, a jego wartość
jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podsta
wie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tzw.
progi unijne,
d) zamówienie publiczne jest udzie
lane na potrzeby własne jednostki
wojskowej w rozumieniu przepisów
o zasadach lub pobytu Sił Zbroj
nych Rzeczypospolitej.

Naczelne zasady

Stosowanie ustawy Pzp dotyczy pod
miotów zobligowanych do jej stosowa
nia, tj. wymienionych w art. 3 ustawy.
Podmioty zwolnione z obowiązku
stosowania ustawy Pzp, a realizują
ce zamówienia przekraczające kwotę
20.000 zł netto, podobnie jak dotych
czas, będą stosować zasadę konku
rencyjności. W pewnych ściśle okreś
lonych sytuacjach, wymienionych
poniżej, możliwe jest odstąpienie od
stosowania wspomnianej zasady, tj.:
a) istnieje możliwość udzielenia zamó
wienia publicznego na dostawy na
szczególnie korzystnych warunkach
w związku z likwidacją działalno
ści innego podmiotu, postępowa
niem egzekucyjnym albo upadłoś
ciowym,

W pozostałych przypadkach, stosu
jąc zasady uczciwej konkurencji, na
leży pamiętać o przestrzeganiu kilku
kluczowych reguł:
1. Nie należy dokonywać dzielenia za
mówienia w celu sztucznego zani
żenia jego wartości szacunkowej,
w szczególności gdy mamy do czy
nienia z:
• usługami, dostawami oraz robota
mi budowlanymi, tożsamymi ro
dzajowo lub funkcjonalnie,
• udzieleniem/realizacją zamówie
nia publicznego w tym samym
czasie,
• wykonaniem zamówienia pu
blicznego przez jednego wyko
nawcę.
2. Można wysłać zapytanie ofertowe
do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, jeżeli na rynku istnie
je trzech potencjalnych wykonaw
ców danego zamówienia publicz
nego, oraz upublicznić to zapytanie
co najmniej na stronie internetowej
beneficjenta, jeśli ma taką stronę.
Zapytanie ofertowe powinno zostać
upublicznione, tzn. zamieszczone
na stronie internetowej.
Zapytanie powinno spełniać nastę
pujące kryteria:
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• uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spół
ki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10%
udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka orga
nu nadzorczego lub zarządzają
cego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeń
skim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowac
twa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przyspo
sobienia, opieki lub kurateli;
• pozostawaniu z wykonawcą
w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób. W celu
udokumentowania zawarcia umo
wy z wykonawcą i sporządzenia
protokołu postępowania o udzie
lenie zamówienia konieczna jest
forma pisemna. W umowie nale
ży zawrzeć informacje dotyczące
kar umownych za nienależyte wy
konanie zamówienia. W sytuacji
niewywiązania się przez wyko
nawcę z warunków umowy o za
mówienie przy jednoczesnym
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Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach
Centrum Obsługi Klienta
tel.: 22 518 29 29
e-mail: cok@wip.pl
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funduszeunijne@wip.pl

niezastosowaniu kar umownych
instytucja będąca stroną umowy
o dotacje może uznać część wy
datków związanych z tym zamó
wieniem publicznym za niekwa
lifikowalne.

Procedury przetargowe
W przypadku zamówień udzielanych
zgodnie z ustawą Pzp stosuje się pod
stawowe tryby udzielania zamówienia
publicznego, tj. przetarg nieograni
czony lub ograniczony. Zastosowa
nie trybu innego niż podstawowy po
woduje obowiązek udowodnienia na
piśmie spełnienia ustawowych prze
słanek umożliwiających jego zastoso
wanie. W przeciwnym razie wydatki
w ramach zamówienia publiczne
go mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Karolina Paulewicz-Bazała
specjalista ds. funduszy UE, Kancelaria
Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
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• opis przedmiotu zamówienia nie
powinien odnosić się do okre
ślonego wyrobu lub źródła bądź
znaków towarowych, patentów,
rodzajów lub specyficznego po
chodzenia, chyba że takie odnie
sienie jest uzasadnione,
• w zapytaniu należy określić wa
runki udziału w postępowaniu
(dotyczy zamówień o wartościach
przekraczających progi unijne),
sposób dokonywania oceny ich
spełniania, kryteria oceny ofert
wraz z opisem sposobu przyzna
wania punktacji,
• należy określić termin składania
ofert – nie mniej niż 7 dni kalen
darzowych od daty ogłoszenia za
pytania ofertowego w przypadku
dostaw i usług, a 14 dni kalenda
rzowych od daty ogłoszenia za
pytania ofertowego w przypad
ku robót budowlanych.
3. Zamówienia udzielane przez be
neficjenta niebędącego podmio
tem zobowiązanym do stosowania
ustawy Pzp nie mogą być udziela
ne podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez po
wiązania należy rozumieć koneksje
między beneficjentem lub osoba
mi upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związane z przy
gotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wy
konawcą, polegające w szczególno
ści na:
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