
„Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności 
w projektach finansowanych ze środków EFS”

Rzeszów, 14 – 15. 06. 2018 r.

ELŻBIETA KORBECKA – RADCA PRAWNY



PROGRAM SZKOLENIA
Dzień pierwszy:

• Podstawy prawne funkcjonowania projektów finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zasięg geograficzny, 
kwalifikowalność uczestników projektu).

• Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

• Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).

• Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej progu 
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (szacowanie wartości 
zamówienia).

• Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych.



PROGRAM SZKOLENIA

Dzień drugi:

• Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

• Cross-Financing - finansowanie w sposób komplementarny działań
pomocowych.

• Koszty osobowe, a wyłączenia dotyczące kosztów osobowych.

• Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyskusja



Część I

Podstawy prawne 

funkcjonowania projektów 

finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(zasięg geograficzny, 

kwalifikowalność uczestników projektu).

4



5

Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

1. Przepisy Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule

VII Wsparcie finansowe z EFSI rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”,
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i

przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje

na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie

uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz.

UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), zwanym dalej

„rozporządzeniem EFRR”.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013, str. 281), zwanym dalej „rozporządzeniem FS”.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych

funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-

gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby

finansowe inwestuje się w ludzi, podnosząc ich edukacje, możliwości

pozyskania pracy i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z

późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w zakresie

jakim odnosi się do danego projektu.

Serwisy poświęcone funduszom europejskim:

1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

www.mir.gov.pl

2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl

3. Europejski Fundusz Społeczny:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Pozostałe regulacje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW W 

SPRAWIE KWOT WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, 

OD KTÓRYCH JEST UZALEŻNIONY OBOWIĄZEK 

PRZEKAZYWANIA OGŁOSZEŃ URZĘDOWI PUBLIKACJI UNII 

EUROPEJSKIEJ z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2479)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE 

ŚREDNIEGO KURSU ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO 

STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 

r. poz. 2477)
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ŚREDNIEGO KURSU ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477)

§ 1Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni 

publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji 

filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, 

jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem 

założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, 

a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi 

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z 

wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 144 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 548 000 euro - dla robót budowlanych; 
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

c.d. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z 

wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3-5, jest równa lub przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 221 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 548 000 euro - dla robót budowlanych; 

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty: 

a) 443 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 548 000 euro - dla robót budowlanych;
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

c.d. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 443 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b) 5 548 000 euro - dla robót budowlanych; 

5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a) 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe 

lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

b) 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych. 
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ŚREDNIEGO KURSU ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ 

PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477)

§ 2 Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej, jeżeli wartość konkursów:

1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, 

państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów 

publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, 

jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro;

2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest 

równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro;

3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych 

jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Przedmiot regulacji ustawy PZP:

zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

środki ochrony prawnej,

kontrola udzielania zamówień publicznych,

organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie

akty wykonawcze – ok. 239.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Podmioty zamawiające:

- Osoba fizyczna

- Osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości 

prawnej obowiązana do stosowania ustawy

Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez:

- Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych,

- Inne, niż określone powyżej, państwowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.



16

Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych także do udzielania 
zamówień publicznych przez;
- Inne niż określone powyżej osoby prawne, utworzone w szczególnym celu 

zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym niemającym charakteru 
przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty te:

A) finansują je w ponad 50% lub,
B) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
C) Sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
D) Mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego,

o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest 
wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych także do udzielania 
zamówień publicznych przez:

- inne niż określone powyżej, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu 
wykonywania jednego z rodzajów działalności, takich jak określone w art. 132 
Pzp, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub 
wyłącznych albo jeżeli podmioty przez inny podmiot wywierają na nie 
dominujący wpływ, w szczególności: 

A) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub 
B) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub 
C) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 
zarządzającego; 



18

Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych także do udzielania
zamówień publicznych przez:

- inne niż określone powyżej, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
A) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
B) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,
C) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub
wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali,
obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych,
budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację
publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Jeżeli podmiot nie jest zobligowany do stosowania

ustawy Pzp, to nie musi jej stosować, ale powinien

zapewnić konkurencyjny charakter przeprowadzanego

postępowania i wyłonienie oferty, która będzie

korzystna pod różnymi aspektami dla realizacji

zadania.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Dla zapewnienia konkurencyjności postępowania stosuje się

Wytyczne opracowywane na konkretne lata realizacji programu.

Wytyczne mają zastosowanie do:

- Wszystkich zamówień udzielanych przez beneficjentów

projektów wyłączonych art. 3 ustawy Pzp,

- zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art.

8 pkt. 8 ustawy Pzp, a obowiązanych do stosowania ustawy Pzp,

- zamówień sektorowych o wartości niższej niż art. 11 ust. 8

ustawy Pzp,
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Wytyczne nie mają zastosowanie do:

- zamówień określonych w art. 4 ustawy Pzp z wyjątkiem pkt. 8

tego artykułu,

- wydatków rozliczanych w sposób uproszczony, a opisanych w

pkt. 6.6 i 8.5 Wytycznych,

- w przypadku, gdy beneficjenci zostali wybrani na podstawie

przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawie o

umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi do realizacji

projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,

- jeżeli na podstawie innych obowiązujących przepisów, niż

określone w ustawie Pzp wyłączone jest stosowanie tych

przepisów, to beneficjent o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp

stosuje przepisy tej ustawy.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Zasięg geograficzny uzależniony jest od potrzeb

regionów państwa korzystającego z programu.

Ocena zasadności wdrożenia programu w

poszczególnych regionach zależy od stopnia jego

rozwoju i możliwości rozwoju w przyszłości,

uwarunkowań gospodarczych i społecznych.

Jeżeli zachodzą przesłanki wsparcia danego regionu,

program jest jemu dedykowany i na tym obszarze

uruchamiany.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Zasięg geograficzny warunkuje kwalifikowalność

projektu, co do miejsca jego realizacji.

Odnosi się do potrzeb określonego w projekcie regionu

z uwagi na wcześniej przeprowadzoną analizę

wrażliwości.

Dedykowany do danego regionu program powinien

wprost spowodować wzrost jego atrakcyjności w

szeroko pojętym wymiarze.
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Podstawy prawne funkcjonowania projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zasięg geograficzny, kwalifikowalność 

uczestników projektu).

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnia łącznie co 

najmniej następujące przesłanki: 

a) został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę lub osobę 

uprawnioną w imieniu wnioskodawcy do złożenia wniosku o 

dofinansowanie,

b) jest zgodny z programem i regulaminem konkursu lub dokumentacją 

dotyczącą projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, 

c) przyczynia się do realizacji szczegółowych celów,

d) jest zgodny z horyzontalnymi politykami UE, określonymi w 

rozporządzeniu ogólnym, 

e) spełnia kryteria wyboru obowiązujące w danym konkursie lub 

kryteria obowiązujące dla projektów pozakonkursowych, 

f) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz 

krajowego. 



Część II

Podstawowe zasady 

Prawa zamówień publicznych 

ze szczególnym uwzględnieniem 

zasady konkurencyjności 

(wytyczne).
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Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

• zasada równego traktowania wykonawców,

• zasada uczciwej konkurencji,

• zasada proporcjonalności i przejrzystości,

• zasada obiektywizmu i bezstronności,

• zasada jawności postępowania,

• zasada pisemności i język postępowania, 

• zasada prymatu przetargowych trybów postępowania.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada równego traktowania wykonawców:

• obowiązek zamawiającego równego traktowania 
wykonawców na każdym etapie postępowania,

• ustawowe przejawy ww. zasady, m.in.: 

• zakaz dyskryminacji wykonawców ze względu na siedzibę, w tym 
zakaz preferencji krajowych, oraz ze względu na status prawny,

• w pewnym sensie zakaz preferencji wykonawców ze względu na 
ich właściwości podmiotowe, 



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada uczciwej konkurencji:

• obowiązek zamawiającego przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w 
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji,

• rozwinięcie w innych przepisach ustawy, m.in.:

• zakaz określania przez zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,

• zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada proporcjonalności i przejrzystości:

• Zasada proporcjonalności oznacza, że warunki udziału w postępowaniu, 
opis przedmiotu zamówienia, czy kryteria oceny ofert powinny być 
formułowane w taki sposób, aby nie spowodować nieuzasadnionych barier 
w dostępie do zamówienia. W zasadzie proporcjonalności chodzi o 
niestawianie przez zamawiającego nieuzasadnionych barier i stosowanie 
środków odpowiednich do zdefiniowanych i uzasadnionych celów, jakie 
zamawiający chce osiągnąć.

• Zasada przejrzystości sprowadza się przede wszystkim do zagwarantowania 
upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania 
uczciwej konkurencji oraz kontroli bezstronności procedur przetargowych.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada proporcjonalności i przejrzystości c.d.:

art. 7 ustawy PZP - zasada przejrzystości

zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości, a art. 92 ustawy PZP ma być jednym z przejawów
tej zasady.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada obiektywizmu i bezstronności:

• Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winny 
wykonywać osoby zapewniające obiektywizm i 
bezstronność.

• Przykładowe gwarancje ww. zasady wg PZP: 

• wyłączenie osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego w 
postępowaniu nie dających rękojmi przestrzegania ww. zasady, 

• obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności 
skutkujących wyłączeniem się przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu 
pod rygorem odp. karnej za składanie fałszywych zeznań, 

• obowiązek powtórzenia czynności podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu, 
za wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających 
na wynik postępowania.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada jawności postępowania:

• jawność postępowania o udzielenie zamówienia, 

• w SIWZ można określić wymogi dotyczące zachowania 
poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy 
w toku postępowania

• podstawowe uregulowania:
• możliwość ujawnienia przez zamawiającego informacji o planowanych zamówieniach –

ogłoszenia, 

• jawność czynności podejmowanych w toku poszczególnego postępowania, w tym m.in.: 
jawność czynności otwarcia ofert, udostępnianie protokołu z postępowania, zapewnienie 
możliwości wglądu w złożone oferty,

• jawność umów w sprawie zamówienia publicznego.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada jawności postępowania, c.d. - ustawowe 
ograniczenia jawności postępowania:   

• nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane

• nie można jednak zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach

• zamawiający może wyłączyć jawność, co do wysokości 
wynagrodzenia  w zakresie zamówień z działalności 
kulturalnej jeżeli zamówienia te nie dot. środków trwałych



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada pisemności i język postępowania:

• Zasada pisemności postępowania:

• postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 
wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem 
formy pisemnej,

• zachowania formy pisemnej - złożenie własnoręcznego podpisu 
na dokumencie (tzw. forma zwykła),

• zastrzeżenie formy pisemnej (ew. bezpieczny podpis) pod 
rygorem nieważności: oferta i umowa w sprawie zamówienia 
publicznego.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada pisemności i język postępowania c.d.:

• Język postępowania:

• co do zasady – język polski, 

• dokumenty obcojęzyczne złożone wraz z ofertą lub 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
powinny być przetłumaczone na język polski, 

• w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający 
może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu, oświadczeń, oferty oraz innych 
dokumentów również w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym.



Podstawowe zasady Prawa zamówień publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności (wytyczne).

Zasada prymatu przetargowych trybów 
postępowania:

Nadal odstawowymi trybami udzielania zamówienia są:

• przetarg nieograniczony oraz 

• przetarg ograniczony. 

• zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie, tj.  
w trybie negocjacji  z ogłoszeniem, negocjacji bez 
ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, zamówienia z wolnej 
ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej, itd. tylko 
w przypadkach określonych w ustawie.



Część III

Zasady 

dotyczące przeprowadzania postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).
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• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, 
poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy 
wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w 
ludzi. 

• W okresie 2014-2020 UE przeznaczyła na Europejski Fundusz Społeczny 
ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na 
politykę rozwoju regionalnego.  Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld 
euro. To znacznie więcej niż w latach 2007-2013, kiedy mieliśmy do 
dyspozycji nieco ponad 11 mld euro.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



Cele: 

- Podniesienie poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, 

- Poprawa dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową 
pracowników.

- Poprawa poziomu kształcenia  i szkolenia.

- Poprawa procesu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia 
absolwentów.

- Program ma zwalczać ubóstwo, wzmacniać włączenie społeczne, oraz 
wspierać równość płci, niedyskryminację i równe szanse. 

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



W celu wyeliminowania nieprawidłowości i nadużyć w procesie udzielania 
zamówień publicznych przez beneficjentów, są oni zobligowani przed 
przeprowadzeniem postępowań do opracowania procedur udzielania 
zamówień zawierających:

- najważniejsze działania realizowane w trakcie procedury udzielania 
zamówień publicznych,

- wskazanie terminów dokonywania poszczególnych czynności,

- wskazanie stanowisk odpowiedzialnych za realizację postępowań.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



Podstawowe zagadnienia dotyczące przeprowadzonych postępowań:

1. Dokumentowanie wyboru trybu udzielenie zamówienia:

- ustalenie wyboru trybu postępowania z uwagi na przedmiot zamówienia,

- uzasadnienie wyboru danej formy postępowania,

- zarchiwizowanie dla celów audytu wyboru trybu.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



2. Planowanie postępowania (harmonogram/terminy):

- powinny zostać ustalone w sposób umożliwiający ich dotrzymanie,

- skracanie okresów poszczególnych etapów  z zachowaniem okresów 
minimalnych (pilny tryb) może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach 
przewidzianych w  prawie wspólnotowym,

- powinny być zawarte w szczegółowym planie prac obejmującym 
wszystkie postępowania, przeprowadzanych w ramach realizowanych 
projektów.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



3. Zapewnienie zasad konkurencyjności i przejrzystości wynikających z prawa 
wspólnotowego:

- konieczność zachowania przejrzystości i zapewnienia odpowiedniego 
poziomu upublicznienia informacji,

- zapewnienie właściwego oszacowania wartości zamówienia ważnego w 
chwili wysłania ogłoszenia,

- zapewnienie publikowania informacji o wszczęciu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego,

- dokonanie wyboru oferty z zachowaniem konkurencji, w celu uzyskania 
jak najlepszego wyniku weryfikacji złożonych ofert.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



4. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- zawiera wykaz istotnych warunków zamówienia,

CO ZAMAWIAMY !

- zawiera oszacowaną wartość zamówienia, ważną w chwili rozpoczęcia 
procedury postępowania,

ZA ILE !

- procedura szacowania powinna być udokumentowana,

W JAKI SPOSÓB !

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



5. Dokładna ocena ofert dokonana:

- z należytą starannością,

- ostrożnie,

- bezstronnie,

- zgodnie z wymaganiami beneficjenta.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



6. Poufność procesu udzielenia zamówienia:

- poufność treści specyfikacji do chwili oficjalnej publikacji,

- zachowanie zasady uczciwej konkurencji,

- równy dostęp do informacji dla uczestników postępowania,

- zapewnienie bezstronności osób wykonujących czynności w ramach 
postępowania.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



W razie zamawiania w ramach projektu dostaw i usług należy zapewnić 
prawidłowy odbiór przedmiotu umowy i zweryfikować:

- terminy dostaw i instalacji,

- weryfikacja ilości i jakości dostaw i instalacji w stosunku do oferty 
wykonawcy i warunkami umowy,

- weryfikacja prawidłowości wystawianych faktur.

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(podstawy i mechanizmy zastosowania zasad).



Część IV

Stosowanie zasady konkurencyjności 

w zamówieniach 

poniżej progu stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

(szacowanie wartości zamówienia).
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Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

W umowie o dofinansowanie zobowiązuje się beneficjenta do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Aby wypełnić powyższy warunek beneficjent powinien stosować:

- Zasadę równego traktowania wykonawców,

- Zasadę przejrzystości,

- Zasadę uczciwej konkurencji,

- Zasadę bezstronności i obiektywizmu.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Zasada konkurencyjności jest określona w:

- Ustawie o finansach publicznych, gdzie w art. 4 ust. 33 określono sposób
udzielania zamówienia z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych
efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów,

- Ustawie Pzp we wszystkich zasadach, a zwłaszcza w zasadzie uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców, zasadzie przejrzystości
postępowania i zasadzie bezstronności i obiektywizmu.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów następuje zgodnie z:

A) Zasadą konkurencyjności, jeżeli:

- beneficjent nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, a
zamówienie przekracza wartość 50 tysięcy zł netto,

- beneficjent jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, a zamówienie
jest równe lub nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy
Pzp, a jednocześnie przekracza 50 tysięcy zł netto lub w przypadku
zamówień sektorowych, których wartość jest niższa kwota określona w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a
jednocześnie przekracza 50 tysięcy zł netto



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów następuje zgodnie z:

B) Zasadą rozeznania rynku, gdzie:

- rozeznanie rynku ma zastosowanie do zamówień, o których mowa w
pkt.10 lit. b Wytycznych, tj. o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN netto do
50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

- rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub
robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Zasada konkurencyjności – jak ją wprowadzić ?

- jeżeli beneficjenta obowiązuje stosowanie ustawy Pzp, to stosowanie zasad
i trybów tej ustawy gwarantuje spełnienie zasady konkurencyjności,

- dla pozostałych podmiotów obowiązanych stosować tę zasadę warunek
będzie spełniony, gdy zapytanie ofertowe będzie upublicznione, a w
zapytaniu ofertowym zostanie odpowiednio opisany przedmiot
zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert
zawarte, termin składania ofert, termin realizacji umowy oraz możliwości jej
zmiany, a następnie zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów następuje zgodnie z:

B) Zasadą rozeznania rynku, gdzie:

- rozeznanie rynku ma zastosowanie do zamówień, o których mowa w
pkt.10 lit. b Wytycznych, tj. o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN netto do
50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

- rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub
robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

W ramach tej procedury beneficjent musi udokumentować, że rozeznanie 
rynku zostało faktycznie przeprowadzone. Realizacja tego obowiązku 
następuje poprzez

• Zamieszczenia na swojej stronie internetowej zapytania ofertowego i 
posiadania wydruku potwierdzającego zamieszczenie tego zapytania wraz z 
ofertami, które zostały złożone w odpowiedzi na to zapytanie;

lub

• Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców, udokumentowanie wysłania tych zapytań oraz ofert 
otrzymanych w odpowiedzi na przesłane zapytania;

• Udokumentowania poniesienia wydatku w wyniku przeprowadzenia 
procedury rozeznania rynku.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Szacowanie wartości zamówienia:

Kurs złotego względem EUR określa ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych w § 1, gdzie:

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący
podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych wynosi 4,3117, a więc:

1 EUR = 4,3117 zł 



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Szacowanie wartości zamówienia:

Art. 32 ustawy Pzp określa zasady, które wskazują, że Zamawiający nie może 
dowolnie określać wartości zamówienia, ale ma je wyliczyć w sposób 
rzetelny i adekwatny dla cen obowiązujących, a nie dowolnie określać jego 
wartość , aby uniknąć stosowania przepisów ustawy.

Art. 5 b ustawy Pzp wskazuje, że Zamawiający nie może dowolnie dzielić i 
łączyć zamówień, aby uniknąć stosowania przepisów ustawy.



Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej 
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
(szacowanie wartości zamówienia).

Szacowanie wartości zamówienia:

Art. 32 ust. 4 jasno określa, że nawet jeżeli zamówienia można podzielić, to
ustalenie wysokości i zamówienia jest łączną wartością tych części, tj.:

„Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo
udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość
poszczególnych części zamówienia.”



Część V

Tryby udzielania zamówień publicznych 
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zasady konkurencyjności 

i 

zamówień publicznych

59



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Wyróżnia się zasadniczo trzy rodzaje trybów określone w procedurach 
unijnych, a mianowicie:

A) Procedury otwarte – przetarg nieograniczony,

B) Procedury ograniczone – przetarg ograniczony,

C) Procedury negocjacyjne :

- negocjacje z ogłoszeniem,

- dialog konkurencyjny,

- partnerstwo innowacyjne,

- negocjacje bez ogłoszenia,

- zamówienie z wolnej ręki.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony:

I Etap ogłoszenia: 

- ogłoszenie o zamówieniu.

II Etap ofertowy:

- składanie ofert,

- ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Przetarg ograniczony:

I Etap ogłoszenia:

- ogłoszenie o zamówieniu

- składanie wniosków,

II Etap prekwalifikacji:

- ocena wniosków,

- zaproszenie wybranych wykonawców do składania ofert,

III Etap ofertowy:

- składanie ofert,

- ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem:

I Etap ogłoszenia:

- ogłoszenie o zamówieniu,

- składanie wniosków,

II Etap prekwalifikacji:

- ocena wniosków,

- zaproszenie wybranych wykonawców do składania ofert wstępnych,



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem c.d.:

III Etap ofertowy:

- składanie ofert wstępnych,

- ocena i zaproszenie do negocjacji,

IV Etap negocjacji:

- negocjacje,

- doprecyzowanie SIWZ i zaproszenie do składania ofert,

V Etap ofert:

- składanie ofert,

- ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Dialog konkurencyjny:

I Etap ogłoszenia:

- ogłoszenie o zamówieniu,

- składanie wniosków,

II Etap prekwalifikacji:

- ocena wniosków,

- zaproszenie wybranych wykonawców do negocjacji,



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Dialog konkurencyjny c.d.:

III Etap negocjacji:

- negocjacje,

- doprecyzowanie SIWZ i zaproszenie do składania ofert,

IV Etap:

- składanie ofert,

- ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Negocjacje bez ogłoszenia:

I Etap ogłoszenia:

- zaproszenie do negocjacji wybranych wykonawców,

- składanie wniosków,

II Etap negocjacji:

- negocjacje,

- zaproszenie do składania ofert,

III Etap ofert:

- składanie ofert,

- ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Zamówienie z wolnej ręki:

I Etap negocjacji:

- zaproszenie jednego wykonawcy do negocjacji,

- negocjacje,

- weryfikacja wykonawcy,

- podpisanie umowy.

Jest to tryb szczególny stosowany w wyjątkowych i uzasadnionych 
przypadkach taksatywnie wymienionych w ustawie Pzp.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Zamówienie z wolnej ręki c.d.:
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co 
najmniej:

• nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

• określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

• uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;

• nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu 
zamawiający zamierza udzielić zamówienia.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Zamówienie z wolnej ręki c.d.:
Zamawiający może między innymi udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

A) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę z przyczyn:

• technicznych o obiektywnym charakterze,

• związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych 
przepisów

Jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie 
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia 
parametrów zamówienia.



Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady 
konkurencyjności i zamówień publicznych

Zamówienie z wolnej ręki c.d.:
Wyjątkowość  sytuacji  musi być potwierdzona następującymi 
okolicznościami:

- były one niezależne od zamawiającego,

- zamawiający nie mógł ich przewidzieć na etapie przygotowania 
postępowania,

- wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,

- nie można zachować terminów dla innych konkurencyjnych trybów 
udzielania zamówienia.

Zamówienia ogłaszane w tym trybie muszą bezwzględnie ogłaszane w BIP 
lub na własnej stronie internetowej zamawiającego.



Część VI
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Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu 
projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W ramach projektów współfinansowanych z EFS koszty projektu są 
przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu 
zadaniowego. 

We wniosku o dofinansowanie wykazywany jest szczegółowy budżet ze 
wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny 
kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie.

Są konieczne elementy określające zakres kosztów wskazanych do 
finansowania jako kwalifikowane, a tym samym stanowiące podstawę do 
uzyskania tego finansowania jako koszt kwalifikowany.



Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu 
projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Budżet zadaniowy jako element kwalifikowania kosztów stanowi podstawę 
kwalifikowania kosztów bezpośrednich, np. w sferze projektów 
szkoleniowych, gdzie kosztem bezpośrednim jest realizacja szkoleń, a usługa 
hotelowa lub wyżywienie nie stanowią elementów zadania 
merytorycznego.

Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych 
projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów 
bezpośrednich oraz koszty pośrednie. W odniesieniu do zadań 
merytorycznych we wniosku o dofinansowanie wykazywany jest limit 
kosztów, które mogą zostać poniesione przez beneficjenta na ich realizację, 
gdzie limit tych kosztów powinien być określony na etapie wnioskowania o 
środki i wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych.



Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu 
projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W przypadku umieszczenia w budżecie projektu stawki przekraczającej 
maksymalną cenę rynkową, konieczne jest uzasadnienie oraz 
przedstawienie sposobu wyliczenia jej wysokości.

Składając harmonogram płatności i harmonogram realizacji projektu, trzeba 
też ustalić stopień ryzyka zwiększenia wkładu własnego. 

Wkład własny beneficjenta, wniesiony do projektu współfinansowanego ze 
środków unijnych (środki finansowe oraz wkład niepieniężny), jest 
kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności, w 
tym zasady konkurencyjności



Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu 
projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu:

• koszty projektu są prezentowane w formie budżetu zadaniowego

• wniosek o dofinansowanie zawiera także szczegółowy budżet ze 
wskazaniem kosztów jednostkowych, będzie on podstawą do oceny 
kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosków

• przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie 
łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynikającej 
z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie



Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu 
projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu c.d.:

• beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do 
każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie, przy czym poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze 
szczegółowym budżetem projektu, bowiem instytucja będąca stroną 
umowy rozlicza beneficjenta ze zrealizowanych zadań w ramach projektu

• dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie 
projektu zatwierdzonym na etapie podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu (w oparciu o zasady określone przez Instytucję Zarządzającą)



Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu 
projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

We wniosku o dofinansowanie beneficjent wskazuje: 

a) formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu 
projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych,

b) planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę

c) przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło co 
stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie 
wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji. 

Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu 
określonym w zatwierdzonym na etapie podpisania umowy o 
dofinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu jednak nie jest 
możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych.



Część VII

Łączenie zamówień publicznych –

mechanizmy i możliwości.

79



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Zgodnie z motywem 78 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE państwa członkowskie powinny skłaniać zamawiających do 
podziału dużych zamówień na części. 

Celem powyższej regulacji jest skłonienie zamawiających, aby w pierwszej 
kolejności dokonali oceny, czy faktycznie mają do czynienia z dużym 
zamówieniem, wykraczającym poza normalne standardy przedmiotu 
zamówienia w kontekście jego wielkości i wykonalności, czy też nie. 

Jeżeli zamawiający zechce jednak udzielić ponadprzeciętnie dużego 
zamówienia, to kolejnym krokiem jest ocena, jaki wpływ 
na konkurencyjność na danym rynku, ale także na realizację tego 
zamówienia z punktu widzenia interesu zamawiającego będzie podział 
zamówienia lub jego brak.



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Zamawiający powinien zastosować następujące mechanizmy w ustaleniu, z 
jaką skalą zamówienia ma do czynienia oraz jaki planowane zamówienie 
może mieć wpływ na rynek a mianowicie:

- powinien dokonać oceny argumentów przemawiających za tym, aby 
zamówienie podzielić bądź nie,

- wziąć pod uwagę wszystkie ryzyka wynikające z podjętej decyzji ocenić w 
kontekście dzielenia lub nie pozytywy i negatywy, a następnie dokonać 
podsumowania,

Zamawiający jest gospodarzem postępowania i jego głównym zadaniem 
(oczywiście przy poszanowaniu naczelnych zasad zamówień publicznych lub 
poszanowaniu zasady konkurencyjności) jest ocena wpływu prowadzonego 
postępowania, jak również realizacji zamówienia na jego uzasadniony 
interes oraz potrzeby.



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Jednak dzielenie zamówień jest niemożliwe i obowiązuje sumowanie wartości 
części zamówienia, gdy:

- części przedmiotu zamówienia stanowią jedno zamierzenie inwestycyjne –
tożsamość funkcjonalna,

- części przedmiotu zamówienia są podobne – tożsamość przedmiotowa,

- wykonywane będą w tym samym czasie – tożsamość czasowa,

- mogą być wykonywane przez jednego wykonawcę – tożsamość podmiotu 
wykonawczego.



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Art. 5 d ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że:

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których
mają zastosowanie różne przepisy ustawy, lub zamówienia, do których mają
zastosowanie przepisy ustawy i zamówienia, do których tych przepisów nie
stosuje się, a zamówienie to można podzielić, w szczególności ze względów
technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych,
zamawiający może udzielić:

1) odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze względu

na cechy tych zamówień;

2) jednego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w

ust. 2 (cytowanego poniżej)



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Art. 5 d ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że:

Jeżeli przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
obejmuje zamówienia:

1) udzielane na zasadach ogólnych i zamówienie, do którego mają 
zastosowanie inne przepisy ustawy, do udzielania zamówień mają 
zastosowanie zasady ogólne udzielania zamówień, z uwzględnieniem art. 5e 
ust. 2 i 3 ( zamówienia sektorowe) oraz art. 5g (zamówienia dot. 
Obronności)ustawy Pzp;

2) do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz koncesję na roboty 
budowlane lub usługi, do udzielania zamówień mają zastosowanie przepisy 
ustawy, jeżeli wartość zamówienia, do którego zastosowanie ma ustawa, jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 (tzw. progi unijne).



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Innym  problemem pojawiającym się w zakresie poruszanego tematu jest 
występowanie zamówień mieszanych, które w składają się z elementów 
podległych różnych reżimom ustawy Pzp.

W Art. 5 ust. 1 ustawy Pzp zdefiniowano problem tzw. problem 
„zamówień wielorodzajowych”, a mianowicie:

„Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają 
zastosowanie te same przepisy ustawy, jak zamówienia sektorowe albo 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa albo zamówienia 
udzielane na zasadach ogólnych, obejmujące co najmniej dwa rodzaje 
zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, do 
jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, 
który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.”



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

W przypadku „zamówień wielorodzajowych” 
charakterystycznym czynnikiem determinującym 
wybór reżimu jest główny przedmiot zamówienia.

Jest to regulacja, która zastępuję wcześniejszy prymat 
kosztowy, decydujący o wyborze reżimu zamówienia 
najdroższego, a tym samym wprowadza zasadę 
prymatu przedmiotu zamówienia, a nie wartości 
kosztowej.



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Szacowanie wartości zamówień jest najważniejszym elementem, który 
rzutuje na prawidłowość postępowania, a w szczególności:

- decyduje obok walorów podmiotowych o stosowaniu ustawy Pzp lub nie,

- decyduje o konieczności podzielenia lub nie zamówienia z uwagi na jego 
wielkość kosztową,

- decyduje o wyborze odpowiedniego reżimu dla zamówień łączonych, 
ponieważ wybiera się reżim dla zamówienia obejmującego usługi, określone 
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku XVII do 
dyrektywy 2014/25/UE oraz inne usługi albo usługi i dostawy, którego 
szacowana wartość jest większa. 



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Wobec tego dla zamówienia obejmującego usługi, określone w załączniku
XIV do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku XVII do dyrektywy
2014/25/UE oraz inne usługi albo usługi i dostawy, Aby określić, który reżim
będzie dominujący należy oszacować wartość każdego zamówienia i wybrać
to, którego wartość będzie największa.

Generuje to konieczność realnego oszacowania każdego ze składowych
zamówień w sposób rzetelny i realny na chwilę ogłaszania postępowania.



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Zamówienia, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy

1.  Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają 
zastosowanie różne przepisy ustawy, lub zamówienia, do których mają 
zastosowanie przepisy ustawy i zamówienia, do których tych przepisów nie 
stosuje się, a zamówienie to można podzielić, w szczególności ze względów 
technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, 
zamawiający może udzielić:

• odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze względu na cechy tych 
zamówień;

• jednego zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.



Łączenie zamówień publicznych - mechanizmy i możliwości.

Zamówienia, do których mają zastosowanie różne przepisy ustawy

2.  Jeżeli przedmiot zamówienia do którego mają zastosowanie różne przepisu 
ustawy jest udzielony jednym zamówieniem, to obejmuje zamówienia:

• udzielane na zasadach ogólnych i zamówienie, do którego mają 
zastosowanie inne przepisy ustawy, do udzielania zamówień mają 
zastosowanie zasady ogólne udzielania zamówień, 

• do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz koncesję na roboty 
budowlane lub usługi, do udzielania zamówień mają zastosowanie przepisy 
ustawy, jeżeli wartość zamówienia, do którego zastosowanie ma ustawa, 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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Cross-Financing - finansowanie w sposób 
komplementarny działań pomocowych.

Cross-financing to elastyczny sposób finansowania projektów, polegający 
na dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków 
z EFRR komplementarnych działań wchodzących w zakres EFS oraz 
dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków 
z EFS komplementarnych działań wchodzących w zakres EFRR.

Cross-Financing to finansowanie w sposób komplementarny działań 
objętych zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja 
projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem 
realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 



Cross-Financing - finansowanie w sposób 
komplementarny działań pomocowych.

Zastosowanie mają tutaj ograniczenia wartości wydatków ponoszonych w 
ramach cross-financingu, które nie mogą przekroczyć 10 % finansowania 
unijnego każdej osi priorytetowej programu podstawowego.

Koszty wynikające z zastosowania tego mechanizmu powinny być 
uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu i 
podlegają zwykłemu rozliczeniu o płatność na zasadach określonych w 
projekcie podstawowym.

Szczegółowe warunki cross-financing jako rozliczania określa umowa o 
dofinansowanie.



Cross-Financing - finansowanie w sposób 
komplementarny działań pomocowych.

Dwa sposoby użycia mechanizmu:

- jeżeli projekt dotyczy inwestycji infrastrukturalnej możliwe jest włączenie
do projektu tzw. wydatków miękkich (czyli np. kosztów szkoleń czy
doradztwa), przy założeniu że są one ściśle powiązane z projektem i służą
osiągnięciu jego pozytywnej realizacji projektu,

- jeżeli projekt ma charakter miękki (czyli dotyczy szkoleń, doradztwa,
podnoszenia kompetencji, wprowadzania nowych rozwiązań
organizacyjnych, itp.) można uzupełnić projekt o wydatki materialne (jak
np. urządzenia), ale mające swoje uzasadnienie i będące w ścisłym związku
z realizacją i powodzenia projektu.



Cross-Financing - finansowanie w sposób 
komplementarny działań pomocowych.

Cross-financing (tzw. finansowanie krzyżowe, finansowanie elastyczne) jest
tym samym przeciwieństwem zasady monofunduszowości. Według ustaleń
Komisji Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej każdy program
operacyjny realizowany w państwie członkowskim może być finansowany
tylko w ramach jednego funduszu.

Dopuszczenie możliwości poszerzenia katalogu wydatków
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty
kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na zasadzie cross-financingu, umożliwiają realizatorom projektów zakup
składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań.



Cross-Financing - finansowanie w sposób 
komplementarny działań pomocowych.

Przykładem projektu, w ramach którego zastosujemy cross-financing może
być przeprowadzanie kursów informatycznych podwyższających
kompetencje (finansowanie z jednego funduszu – EFS).

Aby przeprowadzić takie szkolenie niezbędne są komputery, na których
będą pracować uczestnicy (bez nich wiedza teoretyczna nie będzie mogła
być zastosowana w praktyce).

Dlatego też, aby projekt był zrealizowany w 100% potrzebne są komputery
(zakup finansowany z drugiego funduszu – EFRR).



Cross-Financing - finansowanie w sposób 
komplementarny działań pomocowych.

Cross-financing to mechanizm, który pozwala 
finansować w projekcie na przykład z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego cześć wydatków 
typowych dla funduszu drugiego ( Europejski Fundusz 
Społeczny).

np.

szkolenie – sprzęt (EFS – EFRR)

sprzęt – szkolenie (EFRR – EFS)
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Koszty osobowe, a wyłączenia dotyczące kosztów 
osobowych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w katalogu
kosztów pośrednich znajdują się wydatki związane z kosztami osobowymi,
w tym między innymi:

• koszty zarządu, tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki,

• koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki, tj.
koszty obsługi kadrowej, finansowej, administracyjnej, sekretariatu,
kancelarii, obsługi prawnej,

• koszty obsługi księgowej, tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących
wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej
biuru rachunkowemu,

• koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną
projektu (koszty osobowe i koszty rzeczowe).



Koszty osobowe, a wyłączenia dotyczące kosztów 
osobowych.

Podmiot dokonujący oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu ma 
obowiązek:

- zweryfikować, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w 
kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty 
pośrednie,

- na etapie realizacji projektu podmiot zatwierdzający wniosek o płatność 
weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich 
załączanym do wniosku o płatność, nie zostały wykazane wydatki pośrednie 
w formie kosztów osobowych,

- koszty pośrednie są rozliczanie wyłącznie z wykorzystaniem stawek 
ryczałtowych określonych w aktualnym programie danego funduszu 
unijnego.



Koszty osobowe, a wyłączenia dotyczące kosztów 
osobowych.

W przypadku kosztów zarządu mogą być one wykazywane w kosztach
pośrednich w ramach projektu wyłącznie w sytuacji, gdy:

- beneficjent ponosił tego rodzaju koszty w ramach swojej dotychczasowej
działalności,

- osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta nie pełni w projekcie
funkcji koordynatora lub innego personelu projektu.

Wobec tego niedopuszczalne jest uwzględnienie w kosztach pośrednich
projektu:

- kosztów zarządu, jeśli beneficjent nie wykazywał tego rodzaju kosztów do
czasu realizacji projektu (poprzez np. zawarcie umowy cywilnoprawnej),

- osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta pełni jednocześnie
funkcję koordynatora projektu.



Koszty osobowe, a wyłączenia dotyczące kosztów 
osobowych.

W przypadku kosztów personelu jednostki oraz kosztów sprzątania
związanych z obsługą administracyjną projektu, powinny być wykazywane w
kosztach pośrednich w ramach projektu w przypadku, gdy:

- beneficjent ponosił je dotychczas w ramach swojej standardowej
działalności.

Jeżeli beneficjent do czasu realizacji projektu nie zatrudniał ww. osób
dopuszczalne jest zatrudnienie w ramach projektu i uwzględnienie w
kosztach pośrednich projektu osoby wykonującej powyższe czynności, o ile
osoba taka nie może zostać przypisana do określonego zadania
merytorycznego realizowanego w ramach projektu i zakres zadań
wymaganych do realizacji projektu wymusza zatrudnienie takiego
personelu, co jest wyjątkiem od reguły.
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Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia na usługi społeczne dotyczą zakresu ściśle związanego
problematyką społeczną, a mianowicie są związane przykładowo z usługami
dotyczącymi: zdrowia, edukacji, kultury, ubezpieczeń społecznych, religii,
hotelarstwa i restauratorstwa, prawa, administracji, więziennictwa,
bezpieczeństwa publicznego, ochrony, poczty, rzemiosła.

Zamówienia społeczne udzielane są w trybie procedury uproszczonej i 
podstawowej:
- do 30 tyś EUR netto – ustawy Pzp nie stosuje się,

- od 30 tyś EUR do 750 tyś EUR netto – stosuje się procedurę uproszczoną (art. 
138o ustawy Pzp),

- powyżej 750 tyś EUR netto stosuje się procedurę podstawową Rozdziału 6 
ustawy Pzp



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane są z uwzględnieniem
następujących obowiązków:

- obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, z wyjątkiem możliwości stosowania negocjacji bez ogłoszenia i
zamówienia z wolnej ręki,

- możliwość zastosowania jedno lub dwuetapowej procedury,

- możliwość zastosowania przepisów ustawy Pzp,

- możliwość ustalania terminów składania ofert i wniosków,

- Cena powinna przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów, w szczególności: jakości, zrównoważonego charakteru, ciągłości,
dostępności, potrzeb usługobiorcy.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progowych
zamawiane są z uwzględnieniem następujących obowiązków:

- Udzielane są w sposób przejrzysty, obiektywny i równoprawny,

- obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu na BIP lub na stronie
własnej,

- Ogłoszenie zawiera co najmniej: termin składania ofert, opis przedmiotu
zamówienia, kryteria oceny ofert,

- obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu na BIP lub na
stronie własnej.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 138 i [Wszczęcie postępowania, wstępne ogłoszenie informacyjne] 

1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne za pomocą ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego. 

2. Wstępne ogłoszenie informacyjne może obejmować okres dłuższy niż 12 
miesięcy. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do udzielania zamówień na usługi 
społeczne, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 62 ust. 1 oraz art. 
67 ust. 1 (przepisy dot. zamówienia z wolnej ręki).



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 138 k [Sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia] Zamawiający określa sposób przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia na usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych
elementów postępowania określonych w niniejszym rozdziale oraz zasad
równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, a także
przepisów art. 17 i art. 18. Przepis art. 93 stosuje się odpowiednio.

A więc udzielenie zamówienia na usługi społeczne ma być przeprowadzone z 
poszanowaniem zasad ustawy Pzp.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 138 l [Podstawa prawna] Postępowanie o udzielenie zamówienia na 
usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I 
rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI, a wiec 
obowiązek dotyczy:

- komunikacji zamawiającego z wykonawcami,

- dokumentowania postępowania,

- kontroli udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

- ochrony prawnej.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 138 m [Odpowiednie stosowanie przepisów] Do zamówień na usługi 
społeczne przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-35 stosuje się 
odpowiednio.

Obowiązkowa jest wobec tego:

- kwalifikacja podmiotowa wykonawców,

- opis przedmiotu zamówienia,

- szacowanie wartości zamówienia



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 138 n [Okoliczności przeprowadzenia postępowanie o udzielenie 
zamówienia na usługi społeczne] Zamawiający może przeprowadzić 
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym:

1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają 
oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo 

2) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami 
potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, albo 

3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w 
postępowaniu.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 138 o [Tryb udzielania] 

1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty 
określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując 
przepisy ust. 2-4.

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i 
niedyskryminujący.

3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera 
informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w 
szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do 
przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz 
określenie wielkości lub zakresu zamówienia, kryteria oceny ofert.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja w sprawie klauzul społecznych:

Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 marca 2017 r. „Zalecenia w sprawie
uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w
zamówieniach publicznych”.

Dokument nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji
rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych, w tym w
szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz
w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

A więc obowiązek dotyczy wszystkich postępowań !



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jaki jest cel Zaleceń?

Zalecenia nakładają na regionalne instytucje zarządzające oraz na instytucje 
pośredniczące, a więc te instytucje, które podpisują umowy z realizatorami 
projektów finansowanych z EFS, obowiązek określania w tych umowach 
rodzaju zamówień, w których obligatoryjnie należy uwzględniać aspekty 
społeczne. 

Zalecenia określają, że aspekty społeczne to kryteria premiujące oferty 
podmiotów ekonomii społecznej oraz stosujące kryteria dotyczących 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o 
których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

A więc promują politykę prospołeczną niwelującą krąg podmiotów 
wykluczonych.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zasada działania klauzul jest prosta:

- składający zamówienie publiczne może zastrzec, iż w przetargu mogą wziąć
udział firmy, w których co najmniej połowa zatrudnionych to osoby z
niepełnosprawnościami,

- instytucje czy urzędy mogą też postawić warunek zatrudniania przez firmę
co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej przy realizacji
zamówienia.

- ww. mogą też zażądać np. by firma, która wygra przetarg zatrudniała przy
realizacji kontraktu jedynie osoby na etacie.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kto jest beneficjentem tego wymogu ?

• osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

• osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, 
mających trudności w integracji ze środowiskiem;

• osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

• osoby bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kto jest beneficjentem tego wymogu ?

• osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,

• osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających 
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,

• osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 
sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i 
etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pomimo zapisów w ustawie Pzp oraz zaleceń unijnych nadal zbyt mało
zamówień jest przeprowadzanych w oparciu o wymogi stosowania klauzul
społecznych.

Jest to szczególnie istotne w zakresie stosowania regionalizmu, który
wyodrębnia obszary szczególnie zagrożone procentem bezrobocia osób
wykluczanych z powodów określonych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

Jak temu zaradzić i jak wykorzystać mechanizmy ustawowe ?



Stosowanie klauzul społecznych i analiza potrzeb społecznych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola NIK wykazała wówczas, że w latach 2013 – 2016 (do 30.04.2016)
badane jednostki administracji rządowej udzieliły 115 zamówień, w których
zastosowano klauzule lub ich aspekty. Zawarte umowy, które uwzględniały
klauzule społeczne stanowiły wówczas zaledwie niespełna procent
wszystkich zawartych umów w tym okresie. Były to najczęściej umowy na
usługi komputerowe, edukacyjne i szkoleniowe oraz roboty budowlane i
sprzątanie budynków. NIK ustaliła też, że w przypadku badanych
samorządów stosowanie klauzul było uznaniowe, a skala ich stosowania
znikoma.

(źródło: dane Najwyższej Izby Kontroli)
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