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Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Zmianie ulega załącznik nr 8 – Umowa o dofinansowanie 

Paragraf/ 
Ustęp 

Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Uzasadnienie zmiany 

Preambuła 
umowy 

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) – dalej zwanej 
ustawą o finansach publicznych; 
12) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 351) 
13) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z 
późn. zm.) – dalej zwanej Prawem o szkolnictwie wyższym i 
nauce; 
14) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) – dalej 
zwanej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – dalej 
zwanej ustawą o finansach publicznych; 
12) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) 
13) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) – dalej zwanej 
Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce; 
14) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) 
– dalej zwanej ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

Preambuła 
umowy 

16) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 
2019 r. poz. 1186)- dalej zwanej Prawo budowlane; 

Brak zapisu  Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
 
Zmianie uległa numeracja kolejnych 
punktów. 

Preambuła 
umowy 

18) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) – dalej 
zwanej Prawo zamówień publicznych lub Pzp; 

17) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej zwanej Prawo 

zamówień publicznych lub Pzp; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

Preambuła 

umowy 

Brak zapisu  19) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) – dalej zwanej UODO; 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
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Preambuła 

umowy 

22) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 238) 

Brak zapisu  Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
 
Zmianie uległa numeracja kolejnych 
punktów. 

Preambuła 

umowy 

24) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne 
prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1075) - rozporządzenie stanowi 
program pomocowy o numerze referencyjnym 
SA.42839(2015/X); 

23) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1075); 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 1 ust 2  23) Umowa o partnerstwie – umowa zawarta w celu 
wspólnej realizacji Projektu partnerskiego, zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 33 ust. 5 ustawy 
wdrożeniowej, na podstawie wzoru stanowiącego element 
regulaminu konkursu, o którym mowa w art. 41 ustawy 
wdrożeniowej; 

23) Umowa o partnerstwie – umowa zawarta w celu wspólnej 
realizacji Projektu partnerskiego, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, na 
podstawie wzoru stanowiącego element Regulaminu 
konkursu; 

Zmiana zapisu.  

§ 2 ust 8 8. Z zastrzeżeniem postanowienia § 11 Beneficjent 
zobowiązuje się osiągnąć, nie później niż do dnia 
[oznaczenie daty], następujące wskaźniki rezultatu: 
[tabela z wniosku o dofinansowanie]. 

8. Z zastrzeżeniem postanowienia § 11 Beneficjent 
zobowiązuje się osiągnąć, nie później niż do dnia: 
a) [oznaczenie daty], następujące wskaźniki rezultatu: 
[tabela z wniosku o dofinansowanie]; 
b) [oznaczenie daty], następujące wskaźniki rezultatu: 
[tabela z wniosku o dofinansowanie]. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 2 ust 9 pkt.1 9. Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje 
się do stosowania Wytycznych i wyraża zgodę na 
postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i 
zasadami w nich określonymi, z zastrzeżeniem ust. 10 – 12. 
Niniejszy obowiązek dotyczy w szczególności następujących 
wytycznych: 
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

9. Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zobowiązuje 
się do stosowania Wytycznych i wyraża zgodę na 
postępowanie w stosunku do niego zgodnie z warunkami i 
zasadami w nich określonymi, z zastrzeżeniem ust. 10 –  - 12. 
Niniejszy obowiązek dotyczy w szczególności następujących 
wytycznych: 
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Doprecyzowano zapisy 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności; 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 - 2020; 

§ 2 ust 13 Brak zapisu  13. Dofinansowanie projektu w ramach niniejszej Umowy 

udzielane jest w oparciu o następujące programy pomocowe: 

Pomoc na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020, Numer referencyjny: SA.42839(2015/X). 

 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 7 ust 1 1. Beneficjent, którego Projekt przewiduje zrealizowanie 
wymogów, warunkujących zwiększenie intensywności 
pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 6 lit. b) pkt (ii) 
Rozporządzenia 651/2014 ma obowiązek, w okresie trzech 
lat od wypłacenia Beneficjentowi dofinansowania, o którym 
mowa w § 52-55: 
a) zaprezentowania wyników Projektu na co najmniej 
dwóch konferencjach, w tym na jednej konferencji 
naukowej lub technicznej, lub 
b) opublikowania wyników Projektu, w co najmniej 2 
czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących 
branży tożsamej z branżą, w której realizowany był Projekt, 
lub 
c) rozpowszechnienia wyników Projektu w całości, za 
pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 
oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Nie stanowi 
szerokiego rozpowszechniania udostępnienie 
oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej 
wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom prac 
badawczych. 

1. Beneficjent, którego Projekt przewiduje zrealizowanie 
wymogów, warunkujących zwiększenie intensywności 
pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 6 lit. b) pkt (ii) 
Rozporządzenia 651/2014   ma obowiązek, w okresie trzech 
lat od zakończenia realizacji Projektu: 
a) zaprezentowania wyników Projektu na co najmniej 
dwóch konferencjach, w tym na jednej konferencji naukowej 
lub technicznej, lub  
b) opublikowania wyników Projektu, w co najmniej 2 
czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących 
branży tożsamej z branżą, w której realizowany był Projekt, 
lub 
c) rozpowszechnienia wyników Projektu w całości, za 
pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 
oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Nie stanowi 
szerokiego rozpowszechniania udostępnienie 
oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej 
wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom prac 
badawczych. 

Zmiana zapisów w celu 

dostosowania ich do aktualnie 

obowiązującego wzoru umowy o 

dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 9 ust 2 2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu 
„Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów” lub wskaźnik rezultatu „Przychody 
ze sprzedaży licencji” w tym przypadku, gdy w terminie, 
oznaczonym w § 2 ust. 8 niniejszej Umowy przedstawi 

2. Uznaje się, że Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu 
„Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów” lub wskaźnik rezultatu „Przychody ze 
sprzedaży licencji” w tym przypadku, gdy w terminie 
oznaczonym w § 2 ust. 8 lit. b) niniejszej Umowy przedstawi 

Doprecyzowano zapisy. 
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LAWP sprawozdanie, o którym mowa w § 23 ust. 10 
niniejszej Umowy, potwierdzające komercjalizację wyników 
badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych, realizowanych w ramach Projektu. 

LAWP sprawozdanie, o którym mowa w § 23 ust. 10 niniejszej 
Umowy, potwierdzające komercjalizację wyników badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 
realizowanych w ramach Projektu. 

§ 10 ust 1 1. 1. Komercjalizacja wyników badań przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych opracowanych w 

ramach Projektu na rzecz podmiotów pozostających z 

Beneficjentem w relacji powiązania lub partnerstwa w 

rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie 

jest uwzględniana przy ustalaniu wartości wskaźnika 

rezultatu określonego w § 9 ust. 1. 

1. Komercjalizacja wyników badań przemysłowych lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych opracowanych w 
ramach Projektu na rzecz podmiotów pozostających z 
Beneficjentem w relacji powiązania lub partnerstwa w 
rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie jest 
uwzględniana przy ustalaniu wartości wskaźników rezultatu, o 
których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Doprecyzowano zapisy. 

§ 10A Brak zapisu  1. Postanowienia § 7 stosuje się wobec Projektów 
zakładających osiągnięcie wskaźników produktu 
wymienionych w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy: 
2. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania zrealizowania 
wskaźników produktu, o których mowa w ust. 1, we wniosku 
o płatność końcową. 
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej 
wartości wskaźnika produktu LAWP dokona ustalenia, czy w 
świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których 
mowa w art.  2 pkt 59 i art. 33 Rozporządzenia 2018/1046 
Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu 
dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się 
którejkolwiek z przesłanek, o  której mowa w art. 207 ustawy 
o  finansach  publicznych. Postanowienie § 55 stosuje się 
odpowiednio. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 10B Brak zapisu 1. Ustalenie, że nie doszło do zrealizowania deklarowanej 
wartości któregokolwiek spośród wskaźników produktu lub 
wskaźników rezultatu może skutkować obniżeniem 
dofinansowania zgodnie z zasadą proporcjonalności. 
2. Postanowienie ust. 1 nie uchybia, wynikającym wprost z 
pozostałych postanowień Umowy, uprawnieniom LAWP,  w 
szczególności zakresie możliwości jednostronnego 
rozwiązania Umowy lub odmowy kwalifikowania wydatków w 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
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razie nieosiągnięcia wartości docelowej któregokolwiek ze 
wskaźników. 

§ 13 ust 3 3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 

Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków 

własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od 

dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe 

będzie utrzymanie trwałości Projektu przez okres 5 lat od 

daty zakończenia realizacji Projektu. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 
Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych 
inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży 
środka trwałego dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie 
trwałości Projektu przez wymagany, zgodnie z § 64 ust. 4 
niniejszej Umowy, okres. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 17 ust 3 3. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto 

do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i 

usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i 

udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma 

na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota 

budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena 

rynkowa niezbędne jest przedstawienie co najmniej 

wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 

internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, 

lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co 

najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku 

istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców 

danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Jedna 

oferta nie jest wystarczająca do udokumentowania, że 

zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena 

rynkowa. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia 

zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do 

potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, 

niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch 

wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i 

ceną lub co najmniej dwóch wydruków maili z informacją na 

temat ceny za określony towar/usługę, albo innego 

3. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 
50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług 
(VAT) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania 
rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma na celu 
potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota 
budowlana została wykonana po cenie rynkowej. 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. Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku 
cena rynkowa zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, 
stosuje się zasadę konkurencyjności, która może zostać 
zastosowana także zamiast rozeznania rynku, przy czym w 
takim przypadku prawidłowość udzielania zamówień 
weryfikowana jest na warunkach właściwych dla zasady 
konkurencyjności. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
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dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch 

ofert. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów 

telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie może być 

uznana za udokumentowanie rozeznania rynku. 

§ 18 ust 2 

 

2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego 

umieszczeniu na stronie internetowej 

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

a w przypadku zawieszenia działalności bazy 

potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego – 

upublicznieniu tego zapytania na stronie internetowej 

http://zamowienia.rpo.lubelskie.pl/. 

2. 2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego 
umieszczeniu w bazie konkurencyjności  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a 
w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego 
odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego – skierowaniu zapytania ofertowego 
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na 
rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego 
zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej 
na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką 
stronę. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach 
Projektu. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 19  Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, 

zawiera co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić 

się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków 

towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 

pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione 

przedmiotem zamówienia i został określony zakres 

równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia 

zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym 

wymagane jest przeslanie uzupełnienia wyłączonego opisu 

przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, 

który zobowiązał się do zachowania poufności w 

Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, zawiera 
co najmniej: 
a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić 
się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków 
towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 
pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione 
przedmiotem zamówienia i został określony zakres 
równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia 
zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane 
jest przeslanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu 
zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał 
się do zachowania poufności w odniesieniu do 
przedstawionych informacji), 
b) nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, 
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
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odniesieniu do przedstawionych informacji), 

b) do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i 

kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o 

którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 

c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie 

warunków udziału  nie jest obowiązkowe, 

d) kryteria oceny oferty, 

e) informację o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, 

f) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 

danego kryterium oceny oferty, 

g) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie 

oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 

dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni 

od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku 

zamówień o wartości szacunkowej równej lub 

przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp, 

termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia 

zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od 

dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania 

ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli 

koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 
c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie 
warunków udziału  nie jest obowiązkowe, 
d) kryteria oceny oferty, 
e) informację o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, 
f) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 
kryterium oceny oferty, 
g) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty 
wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w 
przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty 
upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień 
o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty, o 
których mowa w art. 11 ust.8 Pzp, termin wynosi nie mniej niż 
30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 
7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu 
upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem 
ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, 
h) termin realizacji umowy, 
i) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub 
kapitałowych, 
j) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w 
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 
umowy, 
k) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile 
zamawiający taką możliwość przewiduje, 
l) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, 
ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile 
zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień, 
m) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
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dniach wolnych od pracy, 

h) termin realizacji umowy, 

i) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub 

kapitałowych, 

j) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy, 

k) informację o możliwości składania ofert częściowych, o 

ile zamawiający taką możliwość przewiduje, 

l)informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, 

ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile 

zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień, 

m) 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. 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

§ 23 ust 10 10.Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać 

sprawozdania roczne, potwierdzające osiąganie wskaźników 

rezultatu. Sprawozdanie sporządzane jest za okres roczny 

począwszy od dnia następującego po dacie wskazanej w 

ust. 11 lub ust. 12, zgodnie ze wzorem określonym przez 

LAWP i zamieszczonym na stronie internetowej 

www.rpo.lubelskie.pl. 

10. Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać sprawozdania 
roczne, potwierdzające osiąganie wskaźników rezultatu. 
Sprawozdanie sporządzane jest za okres roczny począwszy od 
dnia następującego po dacie wskazanej w ust. 11 albo ust. 12, 
zgodnie ze wzorem określonym przez LAWP i zamieszczonym 
na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 23 ust 12 12. Pierwsze roczne sprawozdanie, w przypadku projektu 12. Pierwsze sprawozdanie roczne, w przypadku projektu Zmiana zapisów w celu 
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obejmującego inwestycje w infrastrukturę, Beneficjent 

przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty 

dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta. Kolejne sprawozdania (z zachowaniem 

ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po 

upływie każdego następnego roku do zakończenia okresu 

trwałości. 

obejmującego inwestycje w infrastrukturę, Beneficjent 
przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty 
dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta. Kolejne sprawozdania (z zachowaniem ciągłości 
dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po upływie każdego 
następnego roku do zakończenia okresu trwałości. 

dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 28 ust 6 6. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest 

Beneficjentowi na wyodrębniony rachunek bankowy dla 

płatności zaliczkowej, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu. 

6. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest 
Beneficjentowi na wyodrębniony rachunek bankowy dla 
płatności zaliczkowej, o którym mowa w ust. 7 niniejszego 
paragrafu. 

Zmiana dotycząca prawidłowego 
odwołania. 

§ 28 ust 8 

 

8. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym 

mowa w ust. 6 Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić LAWP i podpisać stosowny aneks do Umowy. 

Beneficjent dokonujący zmiany rachunku zobowiązany jest 

przedłożyć LAWP stosowne zaświadczenie z Banku 

potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku 

bankowego. Naruszenie powyższych postanowień 

skutkować będzie tym, że płatność dokonana przez LAWP 

na rachunek bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio 

wskazany przez Beneficjenta będzie uważana za 

prawidłowe wykonanie Umowy. Beneficjent nie będzie miał 

w takim przypadku żadnych roszczeń wobec Województwa 

Lubelskiego. 

8. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym 
mowa w ust. 7 Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić LAWP i podpisać stosowny aneks do Umowy. 
Beneficjent dokonujący zmiany rachunku zobowiązany jest 
przedłożyć LAWP stosowne zaświadczenie z Banku 
potwierdzające, że jest właścicielem nowego rachunku 
bankowego. Naruszenie powyższych postanowień skutkować 
będzie tym, że płatność dokonana przez LAWP na rachunek 
bankowy wskazany w Umowie, bądź ostatnio wskazany przez 
Beneficjenta będzie uważana za prawidłowe wykonanie 
Umowy. Beneficjent nie będzie miał w takim przypadku 
żadnych roszczeń wobec Województwa Lubelskiego. 
 
 

Zmiana dotycząca prawidłowego 
odwołania. 

§ 28 ust 9 9. Wypłaty z wyodrębnionego rachunku bankowego 

wskazanego w ust. 6 do obsługi płatności zaliczkowej mogą 

być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem ujęte we wniosku o 

dofinasowanie/niniejszej umowie spełniające warunki 

9. Wypłaty z wyodrębnionego rachunku bankowego 
wskazanego w ust. 7 do obsługi płatności zaliczkowej mogą 
być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem ujęte we wniosku o 
dofinasowanie/niniejszej umowie spełniające warunki 

Zmiana dotycząca prawidłowego 
odwołania. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXIV/2332/2020 
Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 
10 

wydatku faktycznie poniesionego i w wysokości 

odpowiadającej kwocie dofinansowania tych wydatków 

wynikającej z harmonogramu płatności. W przypadku 

stwierdzenia, że wypłaty z rachunku wyodrębnionego dla 

płatności zaliczkowych zostały dokonane na wydatki 

kwalifikowalne ujęte we wniosku/umowie o 

dofinansowanie, ale nie spełniające warunku wskazanego w 

ust. 5 lub na wydatki niekwalifikowalne związane z 

realizacją projektu lub też na inne wydatki nie ujęte we 

wniosku od dofinansowanie/umowie, będą one traktowane 

jako wydatki o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

wydatku faktycznie poniesionego i w wysokości 
odpowiadającej kwocie dofinansowania tych wydatków 
wynikającej z harmonogramu płatności. W przypadku 
stwierdzenia, że wypłaty z rachunku wyodrębnionego dla 
płatności zaliczkowych zostały dokonane na wydatki 
kwalifikowalne ujęte we wniosku/umowie o dofinansowanie, 
ale nie spełniające warunku wskazanego w ust. 5 lub na 
wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu lub 
też na inne wydatki nie ujęte we wniosku od 
dofinansowanie/umowie, będą one traktowane jako wydatki 
o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

§ 28 ust 13 13. Otrzymaną zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest 

rozliczyć w terminie 90 dni od dnia jej wpływu na rachunek 

bankowy Beneficjenta, o którym mowa w ust. 6, za pomocą 

wniosku o płatność zgodnie z § 29 Umowy. 

13. Otrzymaną zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć 
w całości w terminie 90 dni od dnia jej wpływu na rachunek 
bankowy Beneficjenta, o którym mowa w ust. 7, za pomocą 
wniosku o płatność zgodnie z § 29 Umowy. 

Doprecyzowanie zapisów oraz 
zmiana dotycząca prawidłowego 
odwołania. 

§ 46 ust 6 6. Zespół Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie 

nie dłuższym, niż 14 dni od daty ich wpływu do LAWP. W 

trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, instytucja kontrolująca 

ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne 

lub żądać od Beneficjenta przedstawienia dokumentów lub 

złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie 

powyższych czynności każdorazowo przerywa bieg 14-

dniowego terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. 

6. Zespół Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie nie 
dłuższym, niż 14 dni od daty ich wpływu do LAWP. W trakcie 
rozpatrywania zastrzeżeń, instytucja kontrolująca ma prawo 
przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, żądać od 
Beneficjenta przedstawienia dokumentów lub złożenia 
dodatkowych wyjaśnień na piśmie lub zwrócić się o opinię do 
eksperta zewnętrznego. Podjęcie powyższych czynności 
każdorazowo przerywa bieg 14-dniowego terminu na 
rozpatrzenie zastrzeżeń. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
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§ 49 ust 2 2. Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące 

brakiem możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne 

upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu, 

stanowi rażące naruszenie Umowy i stanowi podstawę do 

jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. 

2. Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące brakiem 

możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne 

upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu, stanowi 

rażące naruszenie Umowy i podstawę do jej rozwiązania w 

trybie natychmiastowym. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 56 ust 3 3.(uchylony) Brak zapisu  Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
 
Zmianie uległa numeracja kolejnych 
punktów 

§ 66 ust 2  2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z 

zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

W takim przypadku wypowiedzenie powinno zostać złożone 

w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie. Beneficjent 

zobowiązany jest zwrócić otrzymane dofinansowanie na 

zasadach wynikających z niniejszej Umowy wraz z 

odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, bez 

względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z 

zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. W 

takim przypadku wypowiedzenie powinno zostać złożone w 

formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście) 

oraz zawierać uzasadnienie. Beneficjent zobowiązany jest 

zwrócić otrzymane dofinansowanie na zasadach wynikających 

z niniejszej Umowy wraz z odsetkami liczonymi jak dla 

zaległości podatkowych, bez względu na to, która ze stron 

dokonała wypowiedzenia. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 67 ust 1  1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.12.2015 r. z późn. 

zm., zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską 

Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, w 

związku z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie praw i obowiązków 

Instytucji Pośredniczącej w zakresie  przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z 

dnia 30.12.2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy 

Województwem Lubelskim – Instytucją Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 a Lubelską Agencją Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie, w związku z art. 28 ust. 3 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. UE. L 119 z 

04.05.2016 s. 1, dalej: RODO) LAWP powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w 

imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na zasadach i w 

celu opisanym w niniejszym paragrafie, w zbiorach: 

1) Wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

2)Osoby upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawców projektów RPO WL na lata 2014 – 2020, 

3) Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków 

EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, 

4) Użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego 

LSI2014, 

5) Kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

6) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w 

ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 

7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w 

ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 

8) Działania informacyjno-promocyjne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, których administratorem 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1, dalej: 

RODO) LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na 

zasadach i w celu opisanym w niniejszym paragrafie, w 

zbiorach: 

1) Wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

2) Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców 

projektów RPO WL na lata 2014 – 2020, 

3) Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków 

EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, 

4) Użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego 

LSI2014, 

5) Kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020, 

6) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w 

ramach RPO WL na lata 2014 – 2020  

7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w ramach 

RPO WL na lata 2014 – 2020 
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danych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. 

Grottgera 4 , 20-029 Lublin. 

 

 

8) Działania informacyjno-promocyjne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

których administratorem danych jest Województwo Lubelskie 

z siedzibą przy ul. Grottgera 4 , 20-029 Lublin. 

§ 67 ust 2 2. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych 

w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. z 

późn. zm., zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a 

Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

w związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 nr RPLU/08/2015 zawartego 

pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją 

Zarządzającą dnia 9.09.2015 r. z późn. zm., w związku z art. 

28 RODO, LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie 

danych osobowych, w imieniu i na rzecz ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zbiorze 

„Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”, których administratorem 

danych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, na zasadach i w celu opisanym w niniejszym 

paragrafie. 

2. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w 

zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. z 

późn. zm., zawartego pomiędzy Województwem  Lubelskim - 

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 a 

Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 

związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 nr RPLU/08/2015 zawartego pomiędzy Ministrem 

Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem Województwa 

Lubelskiego dnia 9.09.2015 r. z późn. zm., w związku z art. 28 

RODO, LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego w zbiorze „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”, których administratorem danych jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na zasadach i w 

celu opisanym w niniejszym paragrafie 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 67 ust 26 26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję 26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zmiana zapisów w celu 
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Zarządzającą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 

osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w 

szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed 

sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty 

uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych 

wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych 

zaleceń, o których mowa w ust. 37. 

Zarządzającą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 

osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w 

szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed 

sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty 

uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych 

wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych 

zaleceń, o których mowa w ust. 37; 

4) wystąpieniu przez osobę, której dane dotyczą, 

bezpośrednio do Beneficjenta z żądaniem sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych. 

dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

§ 68 ust 3  3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strony 

zobowiązują się niezwłocznie w formie pisemnej za pomocą 

SL2014 powiadomić o tym drugą stronę podając 

jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W przeciwnym 

przypadku oświadczenia woli wysłane na dotychczasowo 

wskazany adres uważane będą za złożone skutecznie z 

upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego. 

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strony 

zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę 

podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W 

przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na 

dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone 

skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego. 

Zmiana zapisów w celu 
dostosowania ich do aktualnie 
obowiązującego wzoru umowy o 
dofinansowanie w LAWP w Lublinie 

 


