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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230191-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2017/S 114-230191
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
Tel.: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Faks: +48 222013408
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów)
potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność.
Numer referencyjny: 15/17/WR

II.1.2)

Główny kod CPV
79313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 2200 wyjazdów kontrolnych,
przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady, 3-4 wnioski
o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego może być w
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niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na konieczność
zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że liczba wyjazdów
z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 278 140.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000
79212000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przeprowadzenie procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane
wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą
konkurencyjności w projektach finansowanych przez NCBR w maksymalnej liczbie: 2200 wyjazdów kontrolnych,
przy założeniu, że w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane, co do zasady, 3-4 wnioski
o płatność. Liczba wniosków o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego może być w
niektórych okresach realizacji umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na konieczność
zapewnienia płynnego procesu weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że liczba wyjazdów
z wyższą liczbą wniosków do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania Umowy (zawartej w postępowaniu 6/17/PN nr ogłoszenia 2017/S
055-101775) z wykonawcą którejkolwiek części tychże Umów (bez
względu na przyczynę) Zamawiający może powierzyć niewykonany zakres Umowy wykonawcom pozostałych
części w ramach prawa opcji. Możliwość zwiększenia ilości wyjazdów kontrolnych dla poszczególnych części
nie przekroczy 100 % zakresu (ilości wyjazdów kontrolnych) każdej z tych części. W celu skorzystania z prawa
opcji, Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa najpóźniej do dnia 31.12.2020
r. w formie pisemnej. Wykonawca rozpocznie wykonywanie zakresu zadań przyjętych w ramach prawa opcji
w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o jakim mowa wyżej. Wyjazdy kontrolne realizowane w
ramach prawa opcji będą rozliczane na analogicznych zasadach jak zamówienie podstawowe wykonawcy,
który przyjął do realizacji zakres wynikający z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie może doprowadzić do
zwiększenia łącznej ilości wyjazdów kontrolnych w ramach wszystkich części, która wynosi 5 300.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-POIR.05.01.00-00-0007/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
– w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia
nie zostały w istotny sposób zmienione. Postępowanie nr 6/17/PN nr ogłoszenia 2017/S 055-101775.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 15/17/WR
Nazwa:
Usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów)
potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/06/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
CoFund Sp. z o.o. i Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A
Warszawa
00-444
Polska
Kod NUTS: PL127
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 17 278 140.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 17 278 140.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy, a także prawomocnych i ostatecznych wyroków lub decyzji administracyjnych – w takiej
sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które staną się nieważne lub bezskuteczne,
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2) konieczność wprowadzenia zmian, w szczególności w załączniku nr 3 do Umowy, będzie następstwem
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń
związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający – w takiej sytuacji zmiana
Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które zgodnie z treścią umów lub zaleceń wymagają
odpowiedniej zmiany, w szczególności z uwagi na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów,
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony,
4) nastąpi wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy,
5) wydłużeniu ulegnie okres kwalifikowalności wydatków w programach perspektywy 2014-2020 – w takim
przypadku wydłużeniu może ulec okres obowiązywania Umowy, o wydłużony okres kwalifikowalności wydatków.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do
wartości stanowiące 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone będzie w okresie 3
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i będzie polegało na
powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie to będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a
całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia.
Wartość wynagrodzenia za realizację zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP, będzie obliczana
na analogicznych warunkach jak przy zamówieniu podstawowym, w szczególności w odniesieniu do ceny
jednostkowej za zrealizowany wyjazd kontrolny.
3. W szacunku uwzględniono wartość zamówień uzupełniających.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie określonym w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017
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