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Zasady ogólne

1. art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 568, ze zm.)

2. uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych

3. regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK)



Etap po uzyskaniu wstępnej promesy

Paragraf 7 uchwały Rady Ministrów:

„Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub
wykonawców inwestycji powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę nie
później niż w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK
wnioskodawcy wstępnej promesy. (...) Nierozpoczęcie postępowania
zakupowego w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne
z rezygnacją wnioskodawcy z dofinansowania inwestycji z Programu, o czym
BGK informuje Prezesa Rady Ministrów”.

Z informacji udostępnianych na stronach BKG wynika, że w okresie 9 miesięcy
od dnia otrzymania promesy wstępnej musi zostać wszczęte to postępowanie,
które zakończy się zawarciem umowy z wykonawcą.



Wariant prawidłowy
bez podziału zamówienia na części

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie
1 postępowania

zakończenie
1 postępowania



Wariant prawidłowy
bez podziału zamówienia na części (2)

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie
1 postępowania

zakończenie
1 postępowania



Wariant prawidłowy 
bez podziału zamówienia na części (3) 

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie
1 postępowania

unieważnienie
1 postępowania

wszczęcie
2 postępowania

zakończenie
2 postępowania



Wariant nieprawidłowy
bez podziału zamówienia na części (4) 

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie
1 postępowania

unieważnienie
1 postępowania

wszczęcie
2 postępowania

zakończenie
2 postępowania



Wariant prawidłowy
z podziałem zamówienia na części

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie 
postępowania

z ofertami 
częściowymi A i B

zakończenie 
postępowania

w obu częściach



Wariant prawidłowy
z podziałem zamówienia na części (2) 

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie 
postępowania

z ofertami 
częściowymi A i B

zakończenie 
postępowania 

w obu częściach



Wariant prawidłowy
z podziałem zamówienia na części (3) 

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy 
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie 
postępowania

z ofertami 
częściowymi A i B

unieważnienie 
części B 

postępowania

wszczęcie 
nowego 

postępowania 
na część B

zakończenie 
nowego 

postępowania 
na część B

zakończenia 
części A 

postępowania



Wariant nieprawidłowy
z podziałem zamówienia na części

data 
otrzymania 

promesy 
wstępnej 

upływ 9 miesięcy
od dnia otrzymania 
promesy wstępnej 

wszczęcie 
postępowania

z ofertami 
częściowymi A i B

unieważnienie 
części B 

postępowania

wszczęcie 
nowego 

postępowania 
na część B

zakończenie 
nowego 

postępowania 
na część B

zakończenia 
części A 

postępowania



Etap po uzyskaniu wstępnej promesy

Uwagi:

1. Wszczęcie postępowania oznacza zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub
przekazania do publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

2. Zakończenie postępowania to zgodnie z art. 7 pkt 18 pzp – zawarcie
umowy (przy czym zawarcie umowy nie jest samo w sobie czynnością
w postępowaniu).



Etap po uzyskaniu wstępnej promesy

Uwagi:

3. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie BGK „zamawiający jest
zobowiązany do zapewnienia FAKTYCZNEGO dysponowania wkładem
własnym nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na
realizację inwestycji”. Powyższe oznacza konieczność ujęcia środków
w planie finansowym w dniu wszczęcia postępowania.

4. Zamawiający ma obowiązek przekazania BGK informacji potwierdzającej
ogłoszenie postępowania zakupowego w formie elektronicznej,
za pośrednictwem aplikacji do obsługi Programu, o której mowa
w Regulaminie określonym na podstawie § 11 – załącznik nr 7a do
Regulaminu BGK. Należy złożyć tyle oświadczeń ile postępowań zostało
wszczętych.



Etap po uzyskaniu wstępnej promesy (2)

• Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć
konkurencję, należy w szczególności zachęcać instytucje zamawiające do
dzielenia dużych zamówień na części.

• Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy instytucja zamawiająca powinna
mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części,
jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania
decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając
nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.



Etap po uzyskaniu wstępnej promesy (3)

• Wspomniany motyw preambuły wymienia następujące przykładowe
przyczyny niedokonania podziału: instytucja zamawiająca mogłaby
stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo
nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.



Etap po uzyskaniu wstępnej promesy (4)

Jednym z argumentów może być wskazanie, że podział zamówienia np. na
dwie części przy założeniu unieważnienia jednej z nich i przy założeniu
konieczności wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego unieważnioną
część po okresie 9 miesięcy od dnia uzyskania promesy wstępnej oznaczałby:

• utratę dofinansowania dla całości projektu;

• związany z tym brak możliwości zrealizowania unieważnionej części (brak
montażu finansowego);

• konieczność realizacji umowy na pierwszą (nieunieważnioną część
postępowania) pomimo braku montażu finansowego.



Możliwość zastosowania
trybu zamówienia z wolnej ręki

1. Zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 uchwały Rady Ministrów w ciągu 9 miesięcy ma
nastąpić ogłoszenie postępowania (co wskazuje na tryb konkurencyjny).
Dodatkowo wniosek o udzielenie promesy ostatecznej stanowiący załącznik nr 8
do Regulaminu BGK obejmuje oświadczenie beneficjenta o następującej treści:
„wybór wykonawcy nastąpił w trybie konkurencyjnym, zgodnie
z przepisami prawa zamówień publicznych”.

2. Literalna wykładania wspomnianych zapisów wskazuje, że zamawiający nie może
zastosować trybu zamówienia z wolnej ręki (np. w sytuacji, gdy
w ogłoszonym pierwotnie postępowaniu nie złożono żadnych ofert albo wszystkie
oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione).

3. Zgodnie z informacją uzyskaną z BGK – tryb zamówienia z wolnej ręki jest
dopuszczalny, jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe.



Etap po zakończeniu postępowania

Po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, skutkującego
wyborem wykonawcy lub wykonawców, wnioskodawca składa do BGK
wniosek o udzielenie promesy (paragraf 8 ust. 1 uchwały Rady Ministrów).

BGK udziela promesy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo
złożonego wniosku o udzielenie promesy.

Promesa stanowi dla wnioskodawcy podstawę do zawarcia umowy lub umów
na realizację inwestycji.



Etap po zakończeniu postępowania (2)

Promesa wchodzi w życie po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia,
dotyczącego zawarcia umowy lub umów z wykonawcą lub wykonawcami.
Oświadczenie powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni
roboczych od dnia udostępnienia promesy wnioskodawcy. W przypadku
niezłożenia przez beneficjenta oświadczenia w terminie promesa nie
wchodzi w życie, co jest równoznaczne z rezygnacją beneficjenta
z dofinansowania z Programu.



Etap po zakończeniu postępowania

wybór 
oferty

wniosek
o udzielenie promesy

(załącznik nr 8
do regulaminu BGK)

udzielenie promesy 
przez BGK

(załącznik nr 9 do regulaminu 
BGK)

wejście 
promesy
w życie

złożenie przez 
zamawiającego 

oświadczenia (załącznik

nr 10 do regulaminu BGK)

do 7 dni roboczych 
od dnia złożenia 

wniosku

w ciągu 30 roboczych 
od dnia udostępnienia 

promesy

podpisanie 
umowy



Etap po zakończeniu postępowania

1. Wniosek o udzielenie promesy (załącznik nr 8) podpisywany jest
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby umocowane do
reprezentowania wnioskodawcy, a jedną z osób jest skarbnik lub osoba
przez niego upoważniona.

2. Jeżeli wniosek o udzielenie promesy zawiera błędy lub braki,
wnioskodawca jest wzywany przez BGK do poprawienia błędów lub
usunięcia braków w terminie 7 dni roboczych od dnia wezwania do
uzupełnienia wniosku o udzielenie promesy. Po poprawieniu błędów oraz
usunięciu braków, wniosek o udzielenie promesy podlega ponownej
weryfikacji.



Etap po zakończeniu postępowania (2)

3. Oświadczenie zamawiającego (załącznik nr 10) podpisywane jest
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby umocowane do
reprezentowania wnioskodawcy, a jedną z tych osób jest skarbnik lub
osoba przez niego upoważniona.

4. W przypadku złożenia nieprawidłowego oświadczenia BGK wzywa
beneficjenta do poprawienia oświadczenia w terminie 3 dni roboczych.
W przypadku niepoprawienia treści oświadczenia w wyznaczonym
terminie promesa nie wchodzi w życie, co jest równoznaczne z rezygnacją
beneficjenta z dofinansowania z Programu.



Możliwość zmiany treści promesy

1. Kwota promesy jest równa maksymalnej wartości dofinansowania
przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów na realizację inwestycji.

2. Kwota promesy zostanie obniżona w przypadku obniżenia wynagrodzenia
wykonawcy bez względu na podstawy obniżenia tego wynagrodzenia.
beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować BGK
o obniżeniu wynagrodzenia wykonawcy poprzez złożenie wniosku
o zmianę warunków promesy, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do
regulaminu.

3. Warunki promesy mogą zostać zmienione w okresie ważności promesy na
wniosek beneficjenta pod warunkiem zaakceptowania tego wniosku przez
Prezesa Rady Ministrów.



Możliwość zmiany treści promesy (2)

Kwota promesy ulega obniżeniu w przypadku obniżenia wynagrodzenia
wykonawcy inwestycji za jej wykonanie, bez względu na podstawy obniżenia
tego wynagrodzenia, w szczególności w wyniku:

1) zawarcia odpowiedniego porozumienia z wykonawcą;

2) odstąpienia, wypowiedzenia bądź wygaśnięcia, rozwiązania lub utraty mocy
obowiązującej umowy z wykonawcą z innych przyczyn, przed jej wykonaniem
w całości;



Możliwość zmiany treści promesy (2)

3) potrącenia należności beneficjenta względem wykonawcy wynikających
z umowy z wykonawcą w szczególności z tytułu kar umownych bądź
wynikających z innych tytułów, z należnością wykonawcy inwestycji z tytułu
wynagrodzenia za jej wykonanie;

4) zapłaty przez osobę trzecią na rzecz beneficjenta kwoty z tytułu gwarancji
należytego wykonania umowy z wykonawcą inwestycji.



Wypłata dofinansowania

Wypłata dofinansowania w ramach udzielonej promesy następuje po złożeniu
przez beneficjenta do BGK wniosku o wypłatę.

Wniosek o wypłatę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 12
do regulaminu i podpisuje się go elektronicznym podpisem weryfikowanym
przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przez osoby uprawnione do
reprezentowania beneficjenta i przekazany do BGK w aplikacji do obsługi
Programu. Do wniosku zostanie załączone odpowiednie oświadczenie
beneficjenta:

a) o zakończeniu o realizacji inwestycji w przypadku inwestycji realizowanych
w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy;

b) zakończeniu danego etapu inwestycji lub zakończeniu inwestycji
realizowanych powyżej 12 miesięcy.



Wypłata dofinansowania (2)

W przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy:

Wypłata pełnej kwoty promesy nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji
(wstępne promesy wyglądają udzielania wykonawcy zaliczki).



Wypłata dofinansowania (3)

W przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy
na podstawie jednej umowy:

Wypłata środków z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po
zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty promesy,

b) druga transza w wysokości kwoty promesy pomniejszonej o kwotę
wypłaconą w pierwszej transzy.



Wypłata dofinansowania (4)

W przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
na podstawie więcej niż jednej umowy:

Wypłata środków z promesy w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu
określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % kwoty promesy,

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % kwoty promesy,

c) trzecia transza w wysokości kwoty promesy pomniejszonej o kwoty
wypłaconych wcześniej transz.



Wypłata dofinansowania (5)

Informacja na stronie BGK:

Wnioskodawcy są zobowiązani do takiego ukształtowania postępowania
zakupowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy/wykonawców inwestycji
objętej dofinansowaniem w zakresie wypłaty wynagrodzenia umownego, aby
umożliwiało pokrycie należności wykonawcy/wykonawców w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wypłaty dofinansowania
z Programu, opisanymi w pkt a-c.

Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie
oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.



Wypłata dofinansowania (6)

BGK odmawia wypłaty dofinansowania z promesy, w przypadku gdy zaistnieją
przesłanki wygaśnięcia promesy, wskazane w regulaminie. W regulaminie BGK
nie wskazano szczegółowych przesłanek wygaśnięcia promesy, natomiast są
wskazane w paragrafie 8 ust. 9 uchwały Rady Ministrów:

Promesa wygasa w przypadku:

1) niezłożenia wniosku o wypłatę z promesy przed upływem jej ważności;

2) złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o zwolnieniu BGK ze wszystkich
zobowiązań przewidzianych w promesie przed upływem terminu ważności
promesy;

3) powzięcia informacji przez Prezesa Rady Ministrów lub BGK, że dokumenty,
informacje i oświadczenia, na podstawie których wydano promesę zawierają
nieprawdziwe dane.



Wypłata dofinansowania (7)

Promesa wygasa odpowiednio w całości lub w części, jeżeli zobowiązanie
wnioskodawcy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy nie powstało albo
wygasło w całości lub w części z wyjątkiem przypadku zapłaty przez gwaranta
na rzecz wykonawcy z tytułu gwarancji zapłaty za roboty budowlane
w rozumieniu art. 6491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.



Wypłata dofinansowania (8)

BGK odmawia wypłaty dofinansowania z promesy, w przypadku gdy promesa
nie wejdzie w życie w wyniku niezłożenia przez beneficjenta oświadczenia
według załącznika nr 10 do regulaminu BGK.

BGK może odmówić wypłaty dofinansowania z promesy w przypadku
niewykonywania bądź niewykonania przez beneficjenta zobowiązań wobec
BGK, w tym obowiązków informacyjnych w szczególności ujętych
w oświadczeniu beneficjenta wg załącznika nr 10 do regulaminu.

BGK może żądać zwrotu w całości lub w odpowiedniej części środków
wypłaconych z promesy w przypadku gdy po wypłacie BGK poweźmie
informację o okolicznościach wyłączających wypłatę dofinansowania
z promesy bądź uzasadniających wypłatę dofinansowania z promesy
w mniejszej kwocie.



Wypłata dofinansowania (9)

Wnioskodawca realizujący inwestycję objętą dofinansowaniem z Programu
podejmuje działania informacyjne z uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych
funduszy celowych (DzU z 2021, poz. 953) z tym, że:

1) tablica informacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, zawiera
oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład;

2) plakat informacyjny, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, zawiera
oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład;

3) informacja na stronie internetowej, o której mowa w § 2 pkt 3
rozporządzenia, zawiera oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład.



Wypłata dofinansowania (10)

Wnioskodawca realizujący inwestycję objętą dofinansowaniem z Programu,
podejmując inne działania informacyjne dotyczące otrzymanego dofinansowania
z Programu, zamieszcza informację o tym dofinansowaniu w każdym przekazie
informacyjno-promocyjnym dotyczącym inwestycji objętej dofinansowaniem
z Programu.

Informacja w każdym przekazie informacyjno-promocyjnym zawiera:

1) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2) logo Polski Ład;

3) logo Programu;

4) informację o dofinansowaniu Inwestycji z Programu;

5) nazwę inwestycji.

Przez przekaz informacyjno-promocyjny, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć
komunikację prowadzoną w mediach tradycyjnych i internetowych, w tym
w mediach społecznościowych oraz w prasie.



Dziękuję za uwagę


