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UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ POLSKICH BENEFICJENTÓW 

 
 



Udzielanie zamówień w projektach powinno odbywać się w sposób 
zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców,  
w szczególności poprzez: 

 stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) przez 
beneficjentów, którzy są zamawiającymi w rozumieniu art. 3 ustawy. 

 stosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień  
o szacunkowej wartości 50 000 PLN netto tj. bez VAT. 

Wszystkie zamówienia, niezależnie od wartości, muszą być ponoszone  
w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. 

 

ZASADY OGÓLNE 



 
        ZASADY OGÓLNE 

 
 

   SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA                            WARTOŚĆ LINII BUDŻETOWEJ 

 

 

Szacunkowa wartość zamówienia dla wszystkich zamówień w projektach 
ustalana jest analogicznie do zasad określonych w PZP i interpretacji 
przepisów ustawy. 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez VAT, ustalone z należytą 
starannością.  

Szacowanie musi być udokumentowane w sposób gwarantujący zachowanie 
poprawnej ścieżki audytu. 

 



 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się: 

 nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia  
są dostawy lub usługi, oraz 

 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane. 

  
 

 

 

 

 



  SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Podczas określania wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę wszystkie 
następujące warunki: 

 usługi, dostawy i roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub 
funkcjonalnie, 

 zamówienia można udzielić w tym samym czasie, 

 zamówienie może zrealizować jeden wykonawca. 

Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział 
skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej. 

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (ze szczególnych przyczyn 
ekonomicznych, organizacyjnych czy funkcjonalnych), wartość zamówienia 
określona jest jako łączna wartość jego poszczególnych części.  

 



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP POZOSTALI BENEFICJENCI 

Zamawiający w rozumieniu PZP szacują 
zamówienia łącznie dla całej instytucji i postępują 
wg zatwierdzonego planu zamówień publicznych 
danej jednostki. 
 
Po stwierdzeniu, że szacowana wartość 
zamówienia nie przekroczy wartości określonej  
w art. 4 ust. 8 PZP, określają wartość zamówienia 
w odniesieniu do konkretnego projektu, aby 
zweryfikować, czy zamówienie podlega zasadzie 
konkurencyjności. 

W przypadku zamówień realizowanych przez 
beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi  
w rozumieniu PZP, wartość zamówienia określa 
się w odniesieniu do konkretnego projektu.  



       ZASADA KONKURENCYJNOŚCI 

Wyłączenia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności wskazane 
są w pkt. 6, 7 oraz 8 podrozdziału 6.4.4.1 części 1 Podręcznika Programu 
– wnioskodawca. Zasady nie trzeba stosować m.in. w przypadku: 

 zamówienia o których mowa w art. 4 PZP, za wyjątkiem art. 4 pkt 8  
tj. do równowartości 30 000 EUR w PLN. 

 wydatków rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod 
określonych w ramach Programu. 

Szczegółowe warunki realizacji zamówień z zastosowaniem zasady 
konkurencyjności wskazane są w podrozdziale 6.4.4.2 Podręcznika. 



    BAZA KONKURENCYJNOŚCI 



        KOSZTY RETROAKTYWNE  

Jeśli z powodu szczególnego charakteru projektu podmiot rozpoczyna 
wdrażanie projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego taki podmiot 
powinien opublikować je w bazie konkurencyjności. Jeżeli baza nie 
funkcjonuje, beneficjent powinien:  

 przesłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców, jeśli trzej potencjalni wykonawcy do realizacji danego 
zamówienia istnieją na rynku i  

 opublikować zapytanie przynajmniej na swojej stronie internetowej lub  
na innej stronie internetowej wykorzystywanej do publikacji zapytań. 



 REGUŁY NARODOWOŚCI I POCHODZENIA 

Beneficjenci powinni przestrzegać reguł narodowości i pochodzenia 
określonych w Porozumieniu Finansowym oraz w przepisach określonych  
w art. 8 i art. 9 Rozporządzenia (UE) nr 236/2014.  

Udział w procedurach udzielania zamówień jest otwarty na równych 
warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych posiadających siedzibę 
w Polsce i Federacji Rosyjskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tych 
krajach.  

Wszystkie dostawy nabywane w ramach procedur zamówień będą pochodzić  
z kraju kwalifikującego się zgodnie ze stwierdzeniem powyżej, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy koszt tych dostaw jest mniejszy niż 100 000 EUR. W takiej sytuacji 
dostawy mogą pochodzić z dowolnego państwa. 



         WERYFIKACJA ZAMÓWIEŃ 

Zgodnie z rozdziałem 3.7 Programu PL-RU 2014-2020, 100% wydatków  
w ramach projektu musi być przedmiotem niezależnego audytu 
zewnętrznego.  

Zadaniem audytora będzie między innymi weryfikacja udzielonych zamówień  
(na podstawie ustawy PZP oraz zgodnie z wymaganiami Programu). 

Zaleca się, aby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były 
przedmiotem oceny ex-ante (uprzedniej). Zobowiązanie audytora  
do wykonywania czynności doradczych jest fakultatywne, ale może pomóc 
ustrzec się przed skutkami ewentualnych naruszeń oraz ograniczyć ryzyko 

wydatków niekwalifikowalnych. 



                 WERYFIKACJA ZAMÓWIEŃ 

Wymagania dla audytorów w zakresie zamówień publicznych 

Audytor musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań: 

a) przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań 
o zamówienie publiczne objętych ustawą PZP lub 

b) świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było 
doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy PZP obejmujących 
m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie 
przed KIO.  



WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 
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Dziękuję za uwagę! 


