Udzielanie zamówień przez beneficjentów
niezobowiązanych do stosowania
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– baza konkurencyjności

Dokumenty i akty prawne
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dn. 9 września 2019
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146),
• Ustawa prawo zamówień publicznych,
• Dokumenty programowe i akty prawne regulujące przyznawanie wsparcia w zakresie danego
działania/ poddziałania,
• Przepisy prawne odnoszące się do merytorycznych zakresów działania beneficjentów
projektów,
• Przepisy w zakresie pomocy publicznej,
• Przepisy w zakresie rachunkowości,
• Przepisy w zakresie prawa pracy,
• Inne – jeżeli mają zastosowanie.
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Zasady zastosowania Wytycznych
• Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję wytycznych
obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.
• Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach projektu, stosuje się wersję
Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania.
• W przypadku, gdy ogłoszona po podpisaniu umowy o dofinansowanie wersja Wytycznych
wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla
beneficjenta, warunki ewentualnego ich
stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji
Wytycznych określa IZ PO w umowie o dofinansowanie.
Nowe wytyczne obowiązują od dnia 9 września 2019 roku
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Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego
• wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości,
urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub
nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości
dowodowej równoważnej fakturom,
• wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
• wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i
weryfikacji,
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Stosunek cywilnoprawny
• Kwalifikowalność – zgodnie z ogólnymi zasadami.
• Rozliczenie umowy zlecenia następuje na podstawie protokołu i dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie wydatku.
• Dodatkowe warunki kwalifikowalności umów o dzieło (spełnione łącznie)
• charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,
• wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym
wniosku o dofinansowanie projektu,
• rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu,
wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła, oraz dokumentu księgowego
potwierdzającego poniesienie wydatku.
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Zamówienie publiczne
• Zamówienie publiczne to pisemna umowa odpłatna zawarta pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w
projekcie realizowanym w ramach PO.
• Dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp jaki i umów
dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
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Stosowanie procedur
Beneficjenci mają obowiązek stosować
procedury określone w Wytycznych oraz
w umowie o dofinansowanie projektu
przy wydatkowaniu środków w ramach
realizowanego projektu

Ustawa PZP

Zasada
konkurencyjności

Rozeznanie rynku
≥20 tys. PLN netto
≤50 tys. PLN netto
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Szacowanie wartości zamówienia
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Szacowanie wartości zamówienia
• W przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania PZP sumowanie odnosi się do
wszystkich zamówień na poziomie Zamawiającego.
• Oznacza to, że przy sumowaniu należy uwzględnić zamówienia w ramach wszystkich
realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz zamówień
dotyczących działalności pozaprojektowej Zamawiającego.
• Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Pzp nawet przy udzielaniu zamówień
poniżej progów wynikających z ww. ustawy, tj. przy udzielaniu zamówień, zgodnie z
zasadą konkurencyjności, stosują to samo podejście do sumowania zamówień co w Pzp.
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Szacowanie wartości zamówienia w projektach
partnerskich
Partner w projekcie, samodzielnie prowadzący postępowanie, finansujący zamówienie z
budżetu, którym dysponuje oraz w swoim imieniu podpisujący umowę z wykonawcą nie musi
sumować wartości tego zamówienia z udzielanymi w tym samym projekcie przez innych
partnerów.
Partnerzy w projekcie mogą wybrać sposób udzielania zamówień, który wymusi łączne
szacowanie ich wartości, jednak nie jest to obowiązek.
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Szacowanie wartości zamówienia na roboty
budowlane
Obliczając wartość zamówienia na roboty budowlane, należy stosować metodę obliczania

wartości zamówienia, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389)
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Szacowanie wartości zamówienia
• Wartość zamówienia należy oszacować z należytą starannością oraz udokumentować
sposób szacowania.
• Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np.
w zatwierdzonym WOD [pod pewnymi warunkami] lub w notatce z szacowania)
• Zabroniony jest podział zamówienia na części ustalając jego wartość w celu ominięcia
stosowania przepisów ustawy. Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest
dokonywane z należytą starannością.
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Szacowanie wartości zamówienia
• Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność
łącznego spełnienia następujących przesłanek:
• Usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie
(tożsamość przedmiotowa),
• Możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie (tożsamość
czasowa),
• Możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę
(tożsamość podmiotowa).
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Tożsamość przedmiotowa
Kryterium tożsamości przedmiotowej powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko
zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego
podobieństwa tworzą funkcjonalną całość.

Zamówienia tożsame dotyczą:
• tego samego lub podobnego zagadnienia,
• w tych samych lub zbliżonych warunkach,

• dla podobnej grupy osób oraz
• spełniają tę samą funkcję i
• mają podobne lub identyczne przeznaczenie.
Sam fakt oznaczenia tym samym kodem CPV nie przesądza o tym, że mamy do czynienia z
jednym zamówieniem.
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Tożsamość czasowa
Podstawowy okres – cały czas trwania projektu.
Warunek: realna możliwość oszacowania usług, dostaw lub robót budowlanych, które
mają być wykonane i sfinansowane w danym terminie.
W przypadku jej braku w ramach tego samego projektu można mieć do czynienia z kilkoma
samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego funkcjonalnie przedmiotu, których
wartość będzie szacowana odrębnie.

Podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla każdej z części musi być uzasadnione
przyczynami obiektywnymi, tj. niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług,
dostaw lub robót budowlanych na etapie uruchamiania pierwszego postępowania w danym
zakresie.
Przykład – projekty aktywizacji zawodowej - IPD, projekty badawcze – gdy zamawianie
odczynników uzależnione jest od wyników wcześniejszych badań.
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Tożsamość podmiotowa
Czy istnieje możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę (także przy udziale
podwykonawców)?
Analizując rynek potencjalnych wykonawców należy wziąć pod uwagę zarówno podmioty
specjalizujące się bezpośrednio w danym przedmiocie zamówienia, jak i różnego typu
pośredników. Na rynku funkcjonuje dużo podmiotów, które samodzielnie nie wytwarzają
towarów czy też nie świadczą usług bezpośrednio, ale profesjonalnie zajmują się
pośrednictwem, zapewniając dobre ceny i jakość.
Zamówienie spełniające kryterium tożsamości podmiotowej to takie, które bez żadnego
trudu może zrealizować pojedynczy wykonawca, a wykonawców takich, którzy mogą
zrealizować dane zamówienie jest więcej niż jeden.
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Tożsamość podmiotowa
Przy ocenie tego kryterium trzeba uwzględnić podmioty faktycznie oferujące dany przedmiot
zamówienia oraz to, czy wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez
wykonawców odmiennych warunków (np. wymagane prawem licencje i uprawnienia do
prowadzenia pewnych kursów zawodowych).
Gdy poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę,
to pomimo że charakteryzuje je tożsamość czasowa, podmiotowa i przedmiotowa, nie
stanowią jednego zamówienia.
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Rozeznanie rynku
Zamówienia o wartości od 20000 PLN netto do 50000 PLN netto włącznie
W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie
dokonanej analizy cen / cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z
analizowanymi cennikami.
Cenniki można pozyskać:
- ze stron internetowych wykonawców lub
- poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie
internetowej beneficjenta lub
- skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych
wykonawców, itd.
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Rozeznanie rynku
• Możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych,
zamiast rozeznania rynku. W takiej sytuacji, warunki kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 muszą być
spełnione,
• Rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej finansowanych towarów i usług,
dla których IZ PO określiła wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych,
• Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane.
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Zasada konkurencyjności – zamówienia powyżej
50.000 zł netto
• Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być
powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to
osoby bezstronne i obiektywne – [OŚWIADCZENIE].
• W przypadku, gdy właściwa instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia
podmiotowi powiązanemu jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać
istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
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Zasada konkurencyjności – zamówienia powyżej
50.000 zł netto
• W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę
konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia
przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.
• wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w
postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór
wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną
w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do
danego postępowania przed jego przeprowadzeniem.
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Zapytanie ofertowe (zawartość)
1.opis przedmiotu zamówienia publicznego oraz nazwy i kody określony we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV),
2.warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

3.kryteria oceny oferty,
4.informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny oferty,
5.opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
6.termin składania ofert,
7.Termin realizacji umowy,

8.informacje na temat
oświadczeniem]

zakazu

powiązań

osobowych

lub

kapitałowych

[Załącznik

z
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Zapytanie ofertowe (zawartość)
9.określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
10.informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
11.opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub
dopuszcza ich składanie
12.informację o planowanych zamówieniach dodatkowych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną
udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień

24

Terminy składania ofert
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Opis przedmiotu zamówienia
• Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień.
• Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z
uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie
przez wykonawców oferty.
• Wszyscy wykonawcy powinni mieć taki sam dostęp do informacji dotyczących danego
zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a
postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

• Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, określane są w sposób
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających
wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

26

Opis przedmiotu zamówienia
Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, OPZ nie może zawierać
odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli
niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i
zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą
towarzyszyć słowa „lub równoważne”. W przypadku gdy zamawiający korzysta z
możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako
niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej
ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
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Opis przedmiotu zamówienia
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość

ograniczenia zakresu OPZ, przy czym wymagane jest udostępnienie uzupełnienia
wyłączonego OPZ potencjalnemu wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności
w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i
złożenie oferty.
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Opis przedmiotu zamówienia
Niejednoznaczność lub niezrozumiałość opisu może ograniczać zainteresowanie ofertą lub
mieć wpływ na cenę złożonych ofert, tj. powodować jej nieuzasadnione zawyżenie lub
zaniżenie.
W bazie konkurencyjności wybiera się z listy jeden kod CPV, ale jeśli zamówienie dotyczy kilku
różnych przedmiotów zamówienia, pozostałe kody należy wpisać w okienku dotyczącym opisu
przedmiotu zamówienia.
Jeśli stopień dokładności CPV okaże się niewystarczający, wówczas należy znaleźć dział,
grupę, klasę lub kategorię, które w najlepszy sposób będą opisywać planowane zamówienie
(najczęściej – poziom wyższy).
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Kryteria oceny ofert
- każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia
- każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie,
tak żeby każdy poprawnie poinformowany wykonawca, który dołoży należytej staranności, mógł
interpretować je w jednakowy sposób

- wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający
wybór najkorzystniejszej oferty
- kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia. Zakaz ten
nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o
charakterze nie priorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane
jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do OPZ jeżeli
mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia
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Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
1.

informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

2.

wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

3.

informację o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

4.

informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie
warunki były stawiane,

5.

informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom,

6.

wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

7.

datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego.
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Załączniki do protokołu
1. Potwierdzenie publikacji zapytania (wraz ze zmianami jeśli miały miejsce).

2. Złożone oferty.
3. Oświadczenia beneficjenta o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty
podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
• Informację o wyniku postępowania należy umieścić w sposób w jaki zostało upublicznione
zapytanie ofertowe. Informacja zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz
cenę zamówienia.
• Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, należy udostępnić wnioskodawcy protokół
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.
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Zawarcie umowy
• Z wybranym Wykonawcą / Wykonawcami następuje zawarcie umowy w formie pisemnej lub

elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
• W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może
zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia.
• W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym,
zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie

zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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Zmiany zawartej umowy (1)
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
• zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
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Zmiany zawartej umowy (2)
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,

3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
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Zmiany zawartej umowy (3)
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące

warunki:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
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Zmiany zawartej umowy (4)
wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
1. na podstawie postanowień umownych,
2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć
umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z
uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac
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Zmiany zawartej umowy (5)
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
- mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro
w przypadku zamówień na dostawy i usługi i jednocześnie

- jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
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Przesłanki zwalniające ze stosowania
procedur konkurencyjnych
w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności:
- nie wpłynęła żadna oferta, lub
- wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo
- wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w
postępowaniu;
zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest
możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione
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Przesłanki zwalniające ze stosowania
procedur konkurencyjnych
Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących
powodów:
- brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. istnieje tylko
jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie,
- przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności
intelektualnej, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania
przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej;
Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a
brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,
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Przesłanki zwalniające ze stosowania
procedur konkurencyjnych
- Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,
w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,

- Ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można
zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,

- Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy,
awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować
terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
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Przesłanki zwalniające ze stosowania
procedur konkurencyjnych
- Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na
dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub
instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana
wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w
użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie
zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat,
- Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym
zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub
robót budowlanych.
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Przesłanki zwalniające ze stosowania
procedur konkurencyjnych
- Przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z
likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,

- Zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o
giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
- Zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie
zagranicznej,

- Zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o
zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
- Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w niniejszym podrozdziale w przypadkach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp. Możliwość ta dotyczy jedynie podmiotów wskazanych
w tym przepisie.
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Metody uproszczone a PZP
• Do zamówień udzielanych w ramach kwot ryczałtowych czy stawek jednostkowych w ramach
projektów EFS nie stosuje się zasady konkurencyjności.

• Ustawa Pzp nie zwalnia beneficjenta udzielającego zamówienia publicznego w ramach
projektu rozliczanego uproszczoną metodą z obowiązku jej stosowania. W związku z
powyższym beneficjenci wskazani w art. 3 ustawy Pzp mają obowiązek jej stosowania
również podczas wydatkowania środków rozliczanych na podstawie uproszczonych metod.
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