
 
 

Pytanie 1: 

Czy ograniczenie możliwości uczestniczenia w procedurze związanej z wyborem 

wykonawcy przedmiotowej usługi jedynie do podmiotów wymienionych w ramach 

regulaminu nie będzie stało w sprzeczności z wymogami odnoszącymi się do zasady 

konkurencyjności szerzej opisanej w treści załącznika do umowy o dofinansowanie 

dot. Zasad udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych w ramach 

RPO WZ? 

 
Odpowiedź: 

Ograniczenie możliwości uczestniczenia w procedurze związanej z wyborem 

wykonawcy przedmiotowej usługi jedynie do: 

 podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu 

art.7.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 spółek celowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 niezależnych jednostek stanowiących akredytowane laboratoria (posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria 

(ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych 

jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 

laboratoriach), posiadających siedzibę na terytorium RP; 

 przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 

w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej, posiadających siedzibę na terytorium RP, 

wynika bezpośrednio z treści załącznika nr 2 do regulaminu konkursu - Kryteriów 

wyboru projektów. Powyższe ograniczenia zawarto w opisie kryterium 1.8 

Kwalifikowalność wykonawcy usług. W treści opisu tego kryterium wskazano również, 

że spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Zatem jego 

spełnienie nie pozostaje w sprzeczności z wymogami odnoszącymi się do zasady 

konkurencyjności szerzej opisanej w treści załącznika do umowy o dofinansowanie 



 
 

dot. Zasad udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych w ramach 

RPO WZ. 

 
Pytanie 2: 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu naboru, jednym z obligatoryjnych, na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie, załączników jest umowa przedwstępna (umowa 

z warunkiem zawieszającym). Proszę o wyjaśnienie czy w świetle przedmiotowych 

postanowień beneficjent zobowiązany jest do zawarcia dwóch umów tj. 

przedwstępnej oraz umowy właściwej? 

Czy zawarcie jednej umowy z klauzulą "zamawiający uzależnia realizację usługi 

badawczej od otrzymanego dofinansowania w ramach projektu (...)" też jest 

dopuszczalne? 

 
Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.1 regulaminu konkursu, pkt 3 wnioskodawca 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany zawrzeć z wykonawcą 

umowę przedwstępną/umowę warunkową i złożyć ją jako załącznik nr 5.8 do wniosku 

o dofinansowanie, przy czym zgodnie z treścią podrozdziału nr 1.2 regulaminu, pkt 7, 

należy mieć na uwadze, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

niedopuszczalne jest zawarcie umowy właściwej. 

Konieczność zawarcia umowy właściwej może wynikać z treści umowy 

przedwstępnej/umowy warunkowej. W sytuacji, jeśli zostanie w niej zawarta 

obowiązanie obu stron późniejszego zawarcia umowy właściwej - koniecznym będzie 

dopełnienie ww. woli obu stron umowy. Jeśli umowa przedwstępna/umowa 

warunkowa nie zawiera ww. zapisu, zawieranie umowy właściwej nie jest koniczne. 

Zapis w umowie przedwstępnej "zamawiający uzależnia realizację usługi badawczej 

od otrzymanego dofinansowania w ramach projektu” stanowi warunek realizacji 

zapisów umowy, czyniąc ją tym samym umową warunkową. 

 
Pytanie 3: 

Czy umowa przedwstępna może zostać zastąpiona "promesą zawarcia umowy" 

podpisaną przez strony podmiotów występujących w ramach procedury? 

 



 
 

Odpowiedź:  

Jak już wspomniano w odpowiedzi na pytanie 2., Wnioskodawca przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany zawrzeć z wykonawcą umowę 

przedwstępną/umowę warunkową i złożyć ją jako załącznik nr 5.8 do wniosku 

o dofinansowanie. W treści rozdziału 5 regulaminu konkursu, pkt 4, ppkt 1) 

wymieniono elementy, które ww. załącznik musi uwzględniać. Sam tytuł takiej umowy 

nie przesądza o jej treści i charakterze zobowiązań stron, które ją zawarły. 

Klauzula bądź tytuł dokumentu: „promesa zawarcia umowy” może mieć wiele 

znaczeń. Może wskazywać na zobowiązanie obu jej stron do zawarcia umowy 

właściwej po spełnieniu określonego warunku zawartego w umowie 

przedwstępnej/umowie warunkowej, np. przekazaniu informacji wnioskodawcy 

o możliwości dofinansowania projektu przez IZ RPO WZ. 

Natomiast załączenie do wniosku o dofinansowanie dokumentu sporządzonego 

przez wnioskodawcę bądź potencjalnego wykonawcę prac badawczo-rozwojowych, 

będących przedmiotem projektu, stanowiącego wyłącznie wyrażenie intencji 

przyszłego zawarcia umowy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, który nie 

zawiera wszystkich elementów określonych regulaminem konkursu, nie może 

zastąpić obowiązku wnioskodawcy, o którym mowa na wstępie niniejszej odpowiedzi. 

 
Pytanie 4: 

W związku z koniecznością przestrzegania w ramach prowadzonej procedury 

związanej z wyborem wykonawcy usługi badawczej zasady konkurencyjności 

określonej w ramach załącznika do umowy o dofinansowanie, wnioskodawca nie 

może zakazać potencjalnym wykonawcom możliwości udziału w ramach zamówienia 

podwykonawców lub podmiotów trzecich na zasoby które wykonawcy się powołują. 

Jak wobec tego interpretowana będzie przez IZ RPO WZ sytuacja w której podmiot 

podwykonawcy/podmiot trzeci będzie uczestniczył w realizacji usługi badawczej lecz 

jego status nie będzie odpowiadał wymaganym przez IZ RPO WZ rodzajom 

wykonawcy ? 

Nadmienić należy, iż wprowadzenie całkowitego zakazu uczestnictwa 

podwykonawców w realizacji zamówienia będzie naruszało wymogi zasady 

konkurencyjności tzn. zapis ten może naruszać zasadę uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców. 



 
 

 

Odpowiedź: 

W treści załącznika nr 2 do regulaminu konkursu, pn. kryteria wyboru projektów, 

w opisie kryterium 1.8 Kwalifikowalność wykonawcy usług wskazano m.in., że 

wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie musi wykazać, że wybrany przez 

niego wykonawca posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług. 

Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej składając swoją ofertę wnioskodawcy, 

deklaruje możliwość przeprowadzenia prac badawczych zaplanowanych w projekcie. 

Dla IZ RPO WZ oznacza to, że wykonawca usługi badawczej wybrany przez 

wnioskodawcę, jest w posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych i kadrowych, 

które umożliwią wywiązanie się z treści umowy zawartej z Wnioskodawcą. 

Ww. kryterium nie odnosi się w żaden sposób do podwykonawców świadczących 

usługi dla podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę na wykonanie prac 

badawczo-rozwojowych. Zatem należy uznać, że za jakość i ostateczny wynik prac 

badawczo-rozwojowych odpowiada wyłącznie ich wykonawca posiadający określone 

uprawnienia i akredytacje wymienione w treści kryterium 1.8 i regulaminie konkursu. 

 
Pytanie 5: 

Czy w przypadku stworzenia oddziału w woj. zachodniopomorskim, musi minąć jakiś 

okres czasu by składać wniosek? 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami podrozdziału 1.2 regulaminu konkursu, pkt 5  „Wnioskodawca 

musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić 

działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje 

potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby 

lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa 

zachodniopomorskiego.” Biorąc pod uwagę powyższe nie istnieje dodatkowy 

warunek, który wskazywałby że musi upłynąć jakiś okres od stworzenia oddziału 

przedsiębiorstwa, o ile wcześniejsze kryterium jest spełnione. 

 

 

 



 
 

Pytanie 6:  

Czy w przypadku wniosku na kwotę powyżej 50 tys. zł, zapytanie o ofertę prac B+R 

trzeba umieścić w Bazie Konkurencyjności? 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentem „Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020” (aktualna wersja dokumentu jest załącznikiem nr 

9 do regulaminu konkursu) Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowania o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. 

bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie 

powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów Pzp lub zasady 

konkurencyjności. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy upublicznić 

zapytanie ofertowe, co oznacza, że należy je umieścić w bazie konkurencyjności. 

Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych tj. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

 

 


