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PROCEDURY W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Mając na względzie, iż przedsiębiorstwo Bioenergy Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zamierza korzystać ze środków pomocowych, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa biogazowni
rolniczej" w Konopnicy, gm. Rawa Mazowiecka z dniem 01.06.2010 r. zostają wdrożone poniższe procedury
udzielania zamówień i zawierania umów. Zapisy niniejszego dokumentu, mają na celu zapewnienie zgodnego z
właściwymi przepisami korzystania ze środków unijnych w spółce Bioenergy Project Sp. z o.o.

Procedury niniejsze opracowane zostały w oparciu m.in. o:
• Aktualny dokument „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", wydany i
zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 3 września 2009r. (MRR/liŚ/1(4)09/2009),

• Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655, z póz.
zm.),

• Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, póz. 93, z późn. zm.),
• Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie

udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień
publicznych (20067C 179/02).

1. Bioenergy Project Sp. z 0.0., zwany dalej Zamawiającym, jako podmiot prywatny, nie spełniający
przesłanek, wymienionych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nie jest zobowiązany do
zawierania umów z wykonawcami zadań w ramach przedmiotowego projektu w oparciu o przepisy Pzp. W
szczególności, nie są spełnione okoliczności, o których mowa w art. 3, ust. l pkt 5 ustawy Pzp.

2. Zamawiający w celu wyłonienia wykonawcy/dostawcy usług/towarów stosuje tryb przetargowy, o którym
mowa w art. 70*-705 ustawy Kodeks Cywilny.

3. Zamawiający upublicznia fakt przeprowadzenia przetargu poprzez ogłoszenie, zawierające w
szczególności:
a) przedmiot zamówienia;
b) warunki zamówienia;
c) czas i miejsce przetargu;
d) dane kontaktowe w celu udzielania wszelkich informacji nt. zamówienia i przetargu.

4. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania zasady jawności, w szczególności poprzez zamieszczenie
ogłoszenia o przetargu:
a) w siedzibie Zamawiającego, w miejscu ogólnodostępnym;
b) na stronie internetowej Zamawiającego;
c) lub w prasie (w zależności od wartości i rodzaju zamówienia).
Decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym zawarciu umowy podejmuje Zama\viający,

5. Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia i przetargu (w tym także opis przedmiotu zamówienia)
udzielane są przez Zamawiającego na każde żądanie osoby zainteresowanej.

6. Zamawiający jest zobowiązany ponadto do stosowania następujących zasad:
a) niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia - rozumiany w szczególności jako zakaz

zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku
konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne
dopuszczenie rozwiązań równoważnych,

b) równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich w
szczególności rozumiany jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem
wykonawców
z innych państw członkowskich. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające:
• posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce;
• posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień wspólfinansowanych w

ramach funduszy UE lub funduszy krajowych.
c) wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie

kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem;



d) stosowanie odpowiednich terminów - w szczególności rozumiane jako wyznaczenie na składanie
ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia,
przygotowanie i złożenie ofert,

e) przejrzyste i obiektywne podejście - w szczególności rozumiane jako obowiązek wyłączenia się po
stronie Zamawiającego z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą
przesłanki wskazane w art. 17 ust.1 ustawy Pzp.

7. Umowy zawierane przez Zamawiającego:
a) których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit.

e, g, h ustawy Pzp oraz których wartość obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień, o których
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,

b) dotyczące usług analogicznych do usług wymienionych w art. 5 ust. l ustawy Pzp,
c) których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień sektorowych, do których mają

zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 136 - 138a ustawy Pzp,
d) jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp,

a dla zamówień analogicznych do zamówień sektorowych jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do
jednej z okoliczności, o których mowa w art. 134 ust. 6 ustawy Pzp,

muszą być zawierane w sposób efektywny, zachowując przy tym formę pisemną (w odniesieniu do formy
pisemnej z zastrzeżeniem postanowień pkt 10), chyba że odrębne przepisy wymagają innej formy
szczególnej.'

8. Umowy zawierane przez Zamawiającego, których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do
zamówień, o których mowa w art. 4 pkt l-2a, pkt 3 lit. a-b, f, i-1, pkt 4, 5-7, 10-12 ustawy Pzp, - muszą być
zawierane w sposób efektywny zachowując przy tym formę pisemną, z wyłączeniem wymogu dokonania
rozeznania rynku.2

9. W przypadku zawierania umowy z pominięciem ustawy Pzp oraz z pominięciem przetargu określonego
w punkcie 2 niniejszego dokumentu, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić rozeznanie rynku oraz
posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie przedmiotowego obowiązku, z zastrzeżeniem sytuacji
o których mowa w punktach 7, 8 i 10.

10. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej dotyczy wszystkich umów, z wyjątkiem tych, dla których
ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej (np. zakup
biletów). W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany uprawdopodobnić zawarcie umowy, w
szczególności poprzez przedstawienie na potwierdzenie zawarcia umowy dowodu księgowego w
rozumieniu przepisów
o rachunkowości. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia zakresu zamówienia, w szczególności
poprzez zachowanie dokumentacji dotyczącej zlecenia zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do
udokumentowania przestrzegania wymogów, o których mowa w niniejszym dokumencie (m.in. powinien
przechowywać dokumenty związane z wyborem wykonawcy, np. zapytania ofertowe, ogłoszenia o
przetargu, kopie ofert) przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej.

11. Procedury określone w niniejszym dokumencie a także wprowadzane zmiany w zakresie określonym w
Umowie o dofinansowanie muszą uzyskać akceptację Instytucji Wdrażającej.

12. Niniejsze procedury podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie treści dokumentu na stronie
intemetowej Zamawiającego lub umieszczewe na tej stronie informacji o sposobie udostępniania treści
procedur. Dokument jest udostępniany każdorazowo, na każde wezwanie zainteresowanego.
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1 /godnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia
03.09,2009 r.
2 Ibidem.


