
Odpowiedź: 

Istotą umowy warunkowej jest doprowadzenie do sytuacji kiedy to przedsiębiorca na etapie 
planowania realizacji Projektu podejmie określone zobowiązania (uwiarygodniające przed IP 
oceniającą wniosek o dofinansowanie jego zdolność do wykonania Projektu - umowa  
z wykonawcą, który będzie uczestniczył w realizacji Projektu), jednocześnie pozostając  
w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej kategorycznie zabraniającymi 
rozpoczęcia realizacji Projektu przed wykazaniem efektu zachęty. Wnioskodawca musi 
wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które zapewnią merytoryczną  
i terminową realizację Projektu (tj. przeprowadzenie badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych). 

Zatem należało w  dokumentach konkursowych tak ukształtować sposób postępowania, aby: 

1) Wnioskodawca na etapie planowania realizacji Projektu poprzez podjęcie określonych 
zobowiązań zagwarantował sobie (i wykazał) odpowiedni potencjał kadrowy B+R; 

2) Instytucja Pośrednicząca oceniająca wniosek o dofinansowanie mogła zweryfikować, 
czy Wnioskodawca posiada (zagwarantował sobie) odpowiedni potencjał kadrowy 
B+R; 

3) Czynności dokonane przez Wnioskodawcę, mające na celu wybór wykonawcy 
(poprzedzające złożenie wniosku o dofinansowanie), nie stanowiły w świetle 
przepisów prawa (dot. pomocy publicznej) rozpoczęcia realizacji projektu,  
co skutkowałoby bezwzględnym uznaniem kosztów za niekwalifikowane  
i niemożliwością udzielenia dofinansowania Wnioskodawcy. 

W związku z powyższym wychodząc z założenia, że aby wniosek  
o dofinansowanie mógł zostać pozytywnie oceniony i Projekt mógł być dopuszczony do 
dofinansowania to  3 ww. przesłanki muszą nastąpić łącznie.  

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach „W przypadku podmiotów zobowiązanych do 
realizacji wydatków na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczęcie 
postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu pod warunkiem, że 
Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość 
unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących  
z budżetu UE, zgodnie z art. 93 ust.1a Pzp (bardzo istotne jest zastrzeżenie zawarte  
w ogłoszeniu lub zaproszeniu, bo tylko wtedy unieważnienie może być skuteczne).  

Ze względu na użycie przez ustawodawcę w art. 93 ust.1a Pzp zwrotu Zamawiający może 
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia…… należy twierdzić, że unieważnienie 
postępowania dotyczy etapu, gdy umowa z wykonawcą przez Wnioskodawcę nie została 
jeszcze zawarta (jest to unieważnienie postępowania, a nie umowy). Zgodnie z częścią 
definicyjną PzP przez postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie 
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do 
składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty 
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub -  
w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy,  
a zatem etap przed zawarciem umowy z wykonawcą. W związku z tym, że za moment 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za UZP: 



http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1550) należy uznać chwilę dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego) 
zasadne jest twierdzenie, zgodnie z którym można unieważnić postępowanie w przypadku 
wyboru wykonawcy, ale gdy jeszcze nie zawarło się z nim umowy. 

Możliwe jest również po wyborze wykonawcy zawarcie w umowie z wybranym 
wykonawcą warunku, zgodnie, z którym realizacja umowy nastąpi w przypadku udzielenia 
Wnioskodawcy dofinansowania. 

Należy jednak pamiętać, że istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji Projektu - a więc 
świadczenia usług przez wykonawcę na rzecz Wnioskodawcy w ramach realizowanego 
Projektu, po wykazaniu efekty zachęty, czyli po złożeniu wniosku o dofinansowanie 
(przyjmuje się, że może to być dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie). Wnioskodawca, 
który rozpoczął realizację Projektu nie ma jednak pewności czy otrzyma dofinansowanie,  
a więc czy zapłata za usługę wykonawcy będzie refundowana ze środków dofinansowania 
udzielonego przez Instytucję Pośredniczącą. Wówczas pod znakiem zapytania stoi zasadność 
wykonywania usługi (Projekt w ramach Działania 1.4 nie będzie realizowany) przez 
wykonawcę a Wnioskodawca ponosi ryzyko wywiązania się ze swojego zobowiązania 
finansowego względem wykonawcy (zapłata ceny za usługę). Zakładając jednak, że 
Wnioskodawca po oszacowaniu wszelkich ryzyk z tym związanych podejmie decyzję  
o skorzystaniu z usług wykonawcy, po wykazaniu efektu zachęty (złożeniu wniosku  
o dofinansowanie,) lecz przed zawarciem umowy o dofinansowanie niezbędne jest, aby 
umowa zawarta z wykonawcą zawierała warunek, iż jest ona skuteczna po złożeniu wniosku 
o dofinansowanie. 

Należy mieć na uwadze, iż w przypadku nieuzyskania przez Wnioskodawcę dofinansowania 
w ramach Działania 1.4 za wszelkie zobowiązania Wnioskodawcy względem wykonawcy 
(który rozpoczął świadczenie usług) koszty będzie ponosił Wnioskodawca.  

Reasumując: 

1) Bezpiecznym rozwiązaniem dla Wnioskodawcy jest zawarcie warunku w umowie  
z wykonawcą o realizacji umowy po uzyskaniu dofinansowania (wtedy pewne jest, że 
wykonawca otrzyma zapłatę za świadczoną usługę, gdy Projekt będzie realizowany  
a koszty będą pokryte z dofinansowania, a Wykonawca nie będzie ponosił kosztów 
wykonania usługi, która prawdopodobnie, w przypadku nieudzielenie dofinansowania 
będzie bezużyteczna); 

2) Możliwe jest rozpoczęcie Projektu po wykazaniu efektu zachęty (umowa warunkowa 
z bezwzględnym warunkiem powstania/skuteczności zobowiązania po wykazaniu 
efektu zachęty), co obarczone jest ryzykiem ponoszenia własnych kosztów przez 
Wnioskodawcę na pokrycie zobowiązania wobec wykonawcy. 

Ponadto uzupełniając stanowisko IP należy zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnym konkursie  
w ramach Działania 1.4 kryterium „Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz 
dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych albo wskazał wykonawcę tych 
prac lub określił cechy podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację” może być spełnione na 
dwa sposoby: 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1550


W odniesieniu do Wnioskodawców zamierzających powierzyć realizację części prac B+R  
w Projekcie innemu podmiotowi na zasadach podwykonawstwa, spełnienie 
przedmiotowego kryterium powinno zostać opisane we wniosku oraz Biznes planie. Należy: 

a) wskazać wykonawcę i opisać jego potencjał poprzez podanie np. następujących 
informacji: o potencjale kadrowym, przeprowadzonych badaniach przemysłowych  
i pracach rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku 
wraz z wykazem publikacji pracowników wykonawcy oraz wykazem patentów, 
wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań, aparatury naukowo-badawczej  
i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych lub 

b) określić cechy podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację dotyczące potencjału 
kadrowego, wymaganego doświadczenia w realizacji badań przemysłowych i prac 
rozwojowych oraz wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych (w takim przypadku Wykonawca dokonuje wyboru wykonawcy prac 
badawczych w trakcie realizacji Projektu, obowiązkowo po uwzględnieniu podanych cech). 
 
Realizacja, jednego z powyższych wariantów pozwala na spełnienie ww. kryterium 
merytorycznego dostępu (spełnienie wymogu TAK/NIE), tj. samo określenie cech podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację badań (patrz: ww. warunek w lit. b.) jest wystarczające aby 
kryterium zostało uznane za spełnione. Wnioskodawca nie musi zawierać umowy  
z wykonawcą by wykazać spełnienie tego kryterium. Powyższe rozwiązanie jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców.  

Oprócz tego należy mieć na uwadze, że kryterium merytoryczne punktowane 
„Wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do 
realizacji prac badawczych lub zawarł umowę warunkową z wykonawcą tych prac” zakłada 
przyznanie punktów (0-15) za: 

 wykazanie przez Wnioskodawcę (lub Partnera) posiadania adekwatnych do zakresu 
Projektu, zasobów kadrowych i zdolności technicznej lub  

 wykazanie zdolności do przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu 
zewnętrznego wykonawcy – w tym przypadku, chcąc uzyskać maksymalną liczbę 
punktów, Wnioskodawca powinien przedstawić umowy zawarte z wykonawcami, jest 
to warunek przyznania punktów w tym kryterium.. 

Dokumenty konkursowe zatem nie są niespójne, lecz prezentują oba dozwolone warianty 
umowy warunkowej, przy czym ten, który zakłada warunek uzyskania przez Wnioskodawcę 
dofinansowania chroni interes Wnioskodawcy polegający na braku możliwości podnoszenia 
przez wykonawcę roszczenia zapłaty za usługę w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie 
nie zostanie zawarta.  

Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca, będący spółką prawa handlowego nie jest 
zobowiązany do stosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,  
a zatem wybór wykonawcy nie jest obwarowany wymogami stawianymi przez tę ustawę.  

 
 


