ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
Warszawa, 27.09.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli projektów
współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Nr postępowania: 20/18/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Osoba upoważniona do kontaktów :

w WARSZAWIE

Adam Przyborowski

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

przetargi@ncbr.gov.pl

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV :
79313000-1

Realizacja usług kontrolnych

79210000-9

Usługi księgowe i audytorskie

3.2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Łącznie w roku 2018 i roku 2019 przewidziane jest przeprowadzenie maksymalnie 54 kontroli realizacji
projektów (kontrole planowe zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne1
nieujęte w planie) oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tj.
zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym list sprawdzających i Informacji
pokontrolnej) oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
Przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2018 roku maksymalnie 5 kontroli projektów u Beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace

Kontrole doraźne - wynikające z konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń. Kontrole doraźne mogą
objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.
1
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rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe
i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu
w 2019 roku maksymalnie 49 kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez

przedsiębiorstwa”,

1.1.2

„Prace

B+R

związane

z wytworzeniem

instalacji

pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe
i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający
na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej
do wszystkich opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
3.4 Miejsce przeprowadzenia kontroli: kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji
projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem
(w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z wykonywaniem zadań podlegających
kontroli, związanych z rozliczaniem środków finansowych przekazywanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju na realizację projektu). Kontrole będą odbywały się na terenie całej Polski na podstawie
pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminach określonych przez Zamawiającego.
3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.6 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.7 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.9 Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2019 roku, z tym że:
4.1. przewidziano następujące terminy realizacji usługi:
1. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2018 roku termin zakończenia ostatniej
kontroli w miejscu realizacji projektu - 20 grudnia 2018 roku;
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2. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku termin zakończenia ostatniej
kontroli w miejscu realizacji projektu – 20 września 2019 roku;
3. terminem przekazania raportu końcowego z przeprowadzonych kontroli będzie 15 listopada
2019 roku.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3)

zdolności technicznej lub zawodowej.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie
za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. – o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP (Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia) .
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej
lub zawodowej), Wykonawcy winni wykazać się:
5.2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia
lub wykazać, iż będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej
2 usług polegających na przeprowadzeniu kontroli projektów współfinansowanych/
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł,
w tym co najmniej 5 kontroli projektów z obszaru badania i rozwoju (B+R) oraz 2 kontroli
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projektów, gdzie wartość kontrolowanego projektu wyniosła co najmniej 30 mln zł, przy
czym:
 każda usługa miała wartość minimum 90 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość
usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość
tej kwoty w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie
usług),
 każda z kontroli:


przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu
kontrolowanego,



stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków
z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego
lub wspólnotowego,



była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację
kontroli,



zakończyła

się

opracowaniem

raportu

(lub

równoważnego

dokumentu)

w weryfikowanym zakresie,
Zamawiający informuje, iż w zakres każdej usługi musi wchodzić co najmniej jedna kontrola
projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł.
Zamawiający nie uwzględni, jako wymaganego doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności,
o której mowa w szczególności w: art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1249 z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 207 z późn. zm.), ani usług związanych
z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np. weryfikacji
wniosków o płatność, itp.), o których mowa w szczególności w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w pkt. 7.1.1. SIWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.6.5.
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.1.4. i 7.1.5. SIWZ.
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Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji, których
zakończona część – np. zrealizowane kontrole – spełnia ww. wymagania.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy
spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.2. iż, dysponują lub będą dysponować co najmniej jedenastoma osobami, w tym:
1) dziesięcioma osobami, tworzącymi minimum pięć niezależnych, co najmniej dwuosobowych
zespołów kontrolujących, przy czym:
a) w każdym z zespołów co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia audytora
wewnętrznego spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), która przeprowadziła
kontrolę dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych /
finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
– zwana w dalszej części „audytorem”;
b) w każdym z zespołów co najmniej jedna osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji
merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – zwana w dalszej części
„ekspertem”;
c) co najmniej jeden z kontrolowanych przez audytora i eksperta projektów musi dotyczyć obszaru
badania i rozwoju (B+R);
d) przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych
prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda
z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków
z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego
lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę
nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym
zakresie;

e) każdy audytor / ekspert posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie
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2) co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w pkt 7.1.1. SIWZ oraz, na wezwanie Zamawiającego, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.6.6.
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.1.4. i 7.1.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Przy ocenie ww. warunku Zamawiający nie uwzględni jako wymaganego doświadczenia usług audytu
projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87), art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1249 z późn. zm.) oraz w art. 272
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 207 z późn. zm.), ani
usług związanych z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją
projektów (np. weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa w szczególności w art. 27 ust.
4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz.
1307 z późn. zm.).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia
wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.
5.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5.1 oraz 5.2 niniejszego SIWZ
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy PZP.
5.6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu
kontrolowanego, należy przez to rozumieć również kontrole w każdym miejscu bezpośrednio związanym
z realizacją projektu.

6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
6.1. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
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wykonał lub nienależycie wykonał zmówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

6.3.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
7.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
7.1.1.

Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu przed złożeniem oferty aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ
(JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego
JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie,
wypełnienie

i

ponowne

wykorzystanie

standardowego

formularza

Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD –
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe informacje
można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-izalaczniki/elektroniczne-narzedzie-dowypelniania-jedzespd.

JEDZ

należy

przesłać

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego
z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę,
na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Środkiem komunikacji elektronicznej,
służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@ncbr.gov.pl.
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.2
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym
z ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie3
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi
przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne,
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób,
aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego
JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające
na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi
być wskazany w treści oferty).

2

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy
pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego
na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający
nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej
z pozostałych sekcji w części IV.
7.1.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ przesyła każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
(Pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-

zamowienia znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ – Zamawiający prosi o dokładne
zapoznanie się z instrukcją).
7.1.3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa dotyczące ich oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ.

7.1.4.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni
oni przedłożyć:

7.1.4.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia,
7.1.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.1.4.2. SIWZ nie jest wymagany,
o ile dokument określony w pkt 7.1.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania
zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.1.4.2. a)-c) SIWZ.
7.1.5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym
mowa w pkt 7.1.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7.1.6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych4 na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.1.6.1. informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.1.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie
należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

4

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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7.1.6.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
7.1.6.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP.
7.1.6.5. Wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów
w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ.
7.1.6.6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego
dokumentu służy Załącznik Nr 5 do SIWZ.
7.1.7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.1.8.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast

dokumentów,

o

których

mowa

w

pkt

7.1.6.1

i

7.1.6.4.

powyżej:

- dotyczy pkt 7.1.6.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument

wydany przez właściwy organ sądowy

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
- dotyczy pkt 7.1.6.4 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.1.9.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.8
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być
wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.8 powyżej. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.

7.1.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 7.1.6.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1.8 powyżej, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.1.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych

dokumentów

niezbędnych

do

przeprowadzenia

postępowania,

oświadczenia

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
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wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.1.13. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą Wykonawcy winni przedłożyć
oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie. Nie jest dopuszczalne
potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika
umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa

winno

wynikać

prawo

pełnomocnika

do

reprezentowania

Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany
przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego
z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy
spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie
umowy konsorcjum.

8.

INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl.

W

przypadku

przekazywania

oświadczeń,

wniosków,

zawiadomień

i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest
wysyłanie podpisanych skanów pism.
8.2. Wykonawca może na piśmie lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni
przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie
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terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego i za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego.

9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy
złotych zero groszy).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359 z późn. zm.).
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9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Wadium – przeprowadzenie w roku 2018 i roku 2019 kontroli projektów
współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia
wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia
potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

9.5.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt.. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt

9.1. SIWZ, stanowiącą

zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie
w 2018 r. i 2019 r. kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela),
beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin
ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi
związania ofertą - pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji
(poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP.
9.6.

Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu
od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.

9.7.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt. 13 SIWZ.
Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty
wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy
dołączyć do oferty.

9.8.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest
wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego
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treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie,
lub że dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany do reprezentowania
wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
9.9.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

9.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.12. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy
nie wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
10.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku
polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
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11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący
Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać
w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych
postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy;
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie
z zasadami określonymi w pkt 7.1.1 SIWZ;
3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
11.3. Ofertę, JEDZ, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki
do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 3 - 6 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ.
11.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu,
o których mowa w pkt 7.1.4. SIWZ, oraz oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt 7.1.7.
SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest
w punkcie 7.1.10. SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 7 SIWZ mogą być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
11.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt 7.1.7. SIWZ muszą być podpisane
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji
określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.1.10. SIWZ.
11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
z zastrzeżeniem pkt 7.1.10. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, kopie
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dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy
o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej
stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y)
osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń
notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.10.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna
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za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na przeprowadzenie w roku 2018 oraz w roku 2019 kontroli
projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju” nr sprawy 20/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.11.2018 r. GODZ. 13:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ)
ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne
opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób
umożliwiający przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą
lub numerem postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2018 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 07.11.2018 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 552 piętro V.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 21 z 167

13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert),
zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY”
lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

14.

INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

14.1. Otwarcie ofert jest jawne, potencjalni Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w punkcie 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie
z przyjętym kryterium oceny ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1.

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
(w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).

15.2.

Cenę jednostkową, cenę oferty i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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15.3.

Cena jednostkowa nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej
wskazanych.

15.4.

Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę netto - bez podatku VAT,
2) cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT,
3) cenę jednostkową netto kontroli,
4) stawkę VAT.
5) wartość podatku VAT.

15.5.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna
za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

15.6.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać
ich wartość bez kwoty podatku.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
17.1.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca
mu waga jest następująca:
- cena - 60%,
- liczba zespołów kontrolujących - 40%.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 23 z 167

17.1.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując
zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch
miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu.
17.1.3. Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
17.1.4. Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
17.1.5. Punkty w kryterium „liczba zespołów kontrolujących” zostaną przyznane, przez komisję
przetargową w skali od 0 do 40 punktów na podstawie oceny informacji zawartych przez
Wykonawcę w Formularzu oferty w Tabeli nr 1 Liczba zespołów kontrolujących.
17.1.6. W ramach kryterium „liczba zespołów kontrolujących” Zamawiający przyzna punkty w skali
od 0 do 40 w następujący sposób:
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 9 (dziewięcioma) lub więcej
zespołami kontrolującymi - 40 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 8 (ośmioma) zespołami
kontrolującymi – 30 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 7 (siedmioma) zespołami
kontrolującymi – 20 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 6 (sześcioma) zespołami
kontrolującymi - 10 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 5 (pięcioma) zespołami
kontrolującymi - 0 pkt.
Wykonawca za kryterium „liczba zespołów kontrolujących” może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
17.1.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 5 (pięcioma) zespołami
kontrolującymi. Oferta, w której Wykonawca nie zadeklarował wykonania zamówienia co najmniej
5 zespołami kontrolującymi, podlega odrzuceniu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
17.1.8. Ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej elementy zostanie zsumowana
przez Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena oferty
w kryterium „cena” oraz kryterium „liczba zespołów kontrolujących ”.
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Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują liczbę punktów
wyliczoną według poniższej formuły:
OO = CO + LK
Gdzie:
OO - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie;
CO - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena”;
LK – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium „liczba zespołów kontrolujących”.
17.3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
17.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.4.1. jest niezgodna z ustawą
17.4.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
17.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.4.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.4.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP,
na przedłużenie terminu związania ofertą;
17.4.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
17.4.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

18.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.

18.1.2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania
matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

18.1.3.

inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
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18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umów. Termin podpisania umów nie będzie krótszy
niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94
ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
19.5. Zawarcie umów przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku,
gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94
ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
19.6.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:

19.6.1.

przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz
osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;

19.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
19.6.3 zobowiązany będzie wypełnić Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, który będzie podległ ocenie Inspektora Ochrony Danych
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w NCBR (zwany dalej „IOD NCBR”). W wyniku przedmiotowej oceny IOD NCBR
rekomenduje/nie rekomenduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
19.7.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

19.8.

O terminie i miejscu podpisania umowy dla danej części zamówienia Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.

19.9.

Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej.

19.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
złożonych do tej części zamówienia bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
19.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
19.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które
służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
20.2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w całości.
20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
20.3.1. pieniądzu;
20.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym);
20.3.3. gwarancjach bankowych;
20.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
20.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:
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20.4.1. w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Zabezpieczenie - przeprowadzenie w roku 2018 i roku 2019 kontroli
projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”
20.4.2. w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego
przed podpisaniem umowy.
20.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
20.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik
Nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej 144 000 euro. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

23.

INNE INFORMACJE

23.1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020.
23.2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie
oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
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24.

UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 UPZP
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
Zamówienie udzielone będzie w okresie jednego roku 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.

25.

OBOWIĄZEK INFORMACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka
47a 00-695, Warszawa



kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

możliwy

jest

pod

adresem:

*

inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl ;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli
projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w trybie przetargu nieograniczonego.



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia;
4. Załącznik 4 - Wykaz należycie wykonanych usług;
5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Wzór umowy;
8. Załącznik nr 8 – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku.
10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Warszawa, dnia ……. ……… 2018 roku

Komisja przetargowa
Przewodniczący komisji –

……………………………………

Członek komisji –

……………………………………

Członek komisji –

……………………………………

Członek komisji –

……………………………………
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Sekretarz komisji –

……………………………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 31 z 167

Załącznik nr 1 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zakres zadań Wykonawcy:

1. Przedmiot zamówienia
Słownik pojęć:
kontrola – kontrola projektu w trybie kontroli planowej lub doraźnej przeprowadzana w miejscu realizacji
projektu lub siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją
projektu) w trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu projektu.
kontrola w trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu realizacji projektu (kontrole po zakończeniu
realizacji projektu przeprowadzane są po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed
akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu) - kontrola projektu, której celem jest
sprawdzenie, czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście dostarczone,
roboty budowlane wykonane, a zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione zgodnie
z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Ponadto, dokonywana podczas kontroli weryfikacja wydatków
ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach ze stanem
faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami prawa unijnego i krajowego.
Przeprowadzenie kontroli ma na celu również potwierdzenie, że beneficjent zobowiązany przy wyborze
wykonawcy projektu do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prawidłowo przeprowadził
postępowania o udzielenie zamówienia i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku
beneficjentów niezobowiązanych do stosowania przepisów powyższej ustawy, celem jest potwierdzenie, że
dokonali oni wyboru najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji
i równego traktowania potencjalnych wykonawców tj. przestrzegania zasady konkurencyjności i rozeznania
rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Dodatkowo, celem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest sprawdzenie, czy określone we wniosku
o dofinansowanie wskaźniki oraz cele projektu zostały osiągnięte, a współfinansowane produkty i usługi
dostarczone. Ponadto przedmiotem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest sprawdzenie kompletności
i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu,
niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów
potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.
Wykonawca – podmiot realizujący usługę kontroli projektów, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego
z zastosowaniem ustawy PZP.
POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Podmiot kontrolowany (Beneficjent) – podmiot realizujący projekty konkursowe w ramach Działań 1.1, 1.2,
4.1 PO IR.
Projekt – działania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie.
ścieżka audytu - należy przez to rozumień ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Kontrole w trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu realizacji projektu są przeprowadzane w trybie:
 kontroli planowych – kontrole uwzględnione w Rocznym Planie Kontroli POIR na dany rok
obrachunkowy,
 kontroli doraźnych – kontrole prowadzone w sytuacji zaistnienia podejrzenia popełnienia nieprawidłowości
przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu, w tym zaistnienia podejrzenia
podwójnego finansowania wydatków w projekcie. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane
z pominięciem poinformowania beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli, a ich zakres jest
każdorazowo indywidualnie określany dla projektu.
Przedmiot zamówienia obejmuje kontrole projektów w ramach następujących działań / poddziałań PO IR
realizowanych przez NCBR:
 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
 1.2. „Sektorowe programy B+R”
 4.1 „Badana naukowe i prace rozwojowe”
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania Wykonawcy:
 przygotowanie oraz przeprowadzenie w 2018 i 2019 roku maksymalnie 54 kontroli u Beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane w ramach Działań 1.1, 1.2, 4.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, w terminie do dnia 20 września 2019 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu
realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym
z realizacją projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju
 przygotowanie pełniej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą (zawierającej informacje
zapewniające pełną ścieżkę audytu), w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej;
 przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość odstąpienia od realizacji
maksymalnej liczby kontroli projektów wskazanych powyżej, tj. maksymalnie 54 kontroli w roku 2018 i 2019.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zlecenia przez Zamawiającego
kontroli w maksymalnej liczbie.
Zamawiający informuje, iż będzie uczestniczył w kontroli w roli obserwatora. Z uwagi na powyższe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia ponownej kontroli
projektu na koszt Wykonawcy w następujących przypadkach:
 ustalenia z kontroli zostaną uznane za nieodpowiednio udokumentowane, co uniemożliwi określenie
skutków stwierdzonych uchybień w projekcie,
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 w wyniku weryfikacji dokumentacji pokontrolnej Zamawiający w sposób odmienny od Wykonawcy oceni
stan faktyczny zastany w czasie kontroli, co wymagać będzie podjęcia dodatkowych ustaleń,
 Zamawiający w toku weryfikacji dokumentacji pokontrolnej zidentyfikuje błędy lub nieprawidłowości
w kontrolowanym projekcie, które nie zostały wskazane przez Wykonawcę w informacji pokontrolnej.
Przedmiot zamówienia powinien zostać obligatoryjnie wykonany zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz
unijnego odnoszącymi się do procesu kontroli, w szczególności zgodnie z przepisami:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. z późn. zm.);
 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.);
 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt
finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
(Dz. U. z 18.02.2016 r., poz. 200 z późn. zm.)
oraz m.in. zgodnie z zapisami następujących dokumentów:
 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020;
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020;
 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014–2020 obowiązujące do dnia 2 grudnia 2017 r.
z zastrzeżeniem, zastosowania terminów wersji wytycznych zgodnie z regulacjami umowy o dofinansowanie
projektu zawartej przez NCBR z beneficjentem oraz z postanowieniami regulaminu konkursu, w którym
projekt został wybrany.
2. Miejsce i czas wykonywania usługi
2.1 Kontrole przeprowadzane będą na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie
Beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu),
gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem.
2.2 Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta projektu,
2.3 Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił od 2 do 4 dni
kalendarzowych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin kontroli może zostać przedłużony
przez Zamawiającego. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
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2.4

2.5
2.6

2.7

 nieprzygotowanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów w terminie kontroli;
 konieczność pogłębionego badania otrzymanej dokumentacji.
Przedłużenie czasu realizacji czynności kontrolnych nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia, jakie Zamawiający wypłaci Wykonawcy za kontrolę
projektu zgodnie z Ofertą Wykonawcy i z zawartą umową.
Terminem końcowym zakończenia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu będzie 20 września
2019 r.
Terminy kontroli mogą się ze sobą pokrywać pod warunkiem, że każda z kontroli będzie przeprowadzana
przez odrębny zespół kontrolujący, spełniający warunki opisane w dalszej części Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku, kiedy projekt podlegający kontroli realizowany jest przez Beneficjenta w partnerstwie,
kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera.

3. Zakres usługi
3.1 Zakres kontroli projektów będzie obejmował:
3.1.1. przestrzeganie zobowiązań Beneficjenta wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie
(przygotowania dokumentacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, realizacji obowiązków
związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością oraz informacją i promocją);
3.1.2. przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”) oraz zasad
konkurencyjności przez Beneficjenta;
3.1.3. zapewnienie systemu informatycznego i przechowywanie zapisów księgowych dla każdego
projektu, a także gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do zarządzania finansowego,
monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;
3.1.4. weryfikację czy Beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu, utrzymują
odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych
z Projektem;
3.1.5. weryfikację faktycznego postępu rzeczowego, poprzez dokonanie oględzin zakupionych towarów
lub usług, związanych z realizacją Projektu, a także miejsca realizacji Projektu;
3.1.6. sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów;
3.1.7. weryfikację kwalifikowalności VAT w Projekcie.
3.2 Kontrola będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
3.3 Wykonawca podczas prowadzenia kontroli nie ma prawa żądać dokumentacji niezwiązanej z realizacją
kontrolowanego projektu.
4. Uszczegółowienie zakresu usługi
Zakres kontroli - szczegółowy zakres kontroli określony jest w Liście sprawdzającej do kontroli projektu,
której wzór stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy.
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, kontrole przeprowadzane są u lidera projektu, który
powinien zapewnić kontrolującym dostęp do całości dokumentacji projektowej. Zamawiający może
zadecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u lidera projektu oraz u partnera lub partnerów,
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w szczególności jeśli istnieje wątpliwość co do prawidłowości ich działań w projekcie. W projekcie, w którym
uczestniczy kilku partnerów, Zamawiający może podjąć decyzję o skontrolowaniu ich próby. W projekcie,
w którym przewidzianych zostało wiele miejsc realizacji, Zamawiający może podjąć decyzję o skontrolowaniu
ich próby.
Kontrole będą polegały m.in. na:
4.1 Weryfikacji prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie,
na którą składa się sprawdzenie następujących aspektów:
4.1.1. przestrzegania przepisów ustawy PZP, w brzmieniu aktualnym dla przeprowadzanego zamówienia
(przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy);
4.1.2. przestrzegania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy
PZP zgodnie z art. 4 ustawy PZP;
4.1.3. przestrzegania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku przez Beneficjentów
nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP;
4.1.4. sprawdzenie prawidłowości wybory wykonawcy powinno uwzględniać m.in.: zgodność warunków
zawartej umowy z wybranym wykonawcą z warunkami zamówienia; prawidłowość zawierania
aneksów do umów realizowanych w ramach zamówień; ustanowienie zabezpieczenia umów
lub gwarancji z wybranym przez beneficjenta wykonawcą;
4.1.5. prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach projektu – weryfikacja kwalifikowalności
i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020
oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIR; weryfikacja obejmie
również wydatki z tytułu VAT o ile są kwalifikowane w projekcie;
4.1.6. faktycznej realizacji dostaw, usług i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem
potwierdzenia faktycznej realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w przypadku wszystkich
płatności zaliczkowych na rzecz wykonawców;
4.1.7. kompletności i poprawności posiadanej przez Beneficjenta oryginalnej dokumentacji związanej
z realizacją umowy o dofinansowanie, mianowicie:
 dla dostaw, usług i robót budowlanych: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw
usług i/lub robót budowlanych, umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki
lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie
zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań
finansowych wynikających z dokonania zakupów,
 dla kosztów osobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków na rzecz osób
zatrudnionych do realizacji projektu wraz z dowodami płatności,
 w przypadku modyfikacji projektu: stosowne aneksy do umowy dofinansowania,
 wnioski Beneficjenta o płatność;
4.1.8. czy na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby
zasadę zakazu podwójnego finansowania wydatków;
4.1.9. dopełnienia wymogów związanych z informacją i promocją, zgodnie z umową o dofinansowanie
oraz m.in. z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki
spójności na lata 2014-2020;
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4.1.10. zgodności realizacji zakresu rzeczowego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
z uwzględnieniem m.in.:
 wykorzystywania sfinansowanych w projekcie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych na rzecz projektu w zakresie zadeklarowanym we wniosku
o dofinansowanie;
 zastosowanych środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony
przetwarzania danych osobowych;
 informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu
ze środków publicznych;
 sposobu monitorowania przez beneficjenta postępu rzeczowego projektu;
4.1.11. rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp
rzeczowy);
4.2. Analiza poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków przeprowadzona będzie podczas każdej
kontroli. Analiza ta obejmuje:
4.2.1. sprawdzenie, czy Beneficjent stosuje wyodrębnioną ewidencję księgową lub odrębne kody
księgowe, które umożliwiają łatwą identyfikację operacji związanych z realizacja projektu;
4.2.2. sprawdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta poprawności dokumentowania wydatków
ponoszonych w związku z realizacją projektu. Wydatki powinny obejmować wszystkie nakłady
ponoszone na dany projekt, w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Ewidencja taka
powinna być prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości;
4.2.3. Weryfikacja prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie
wydatków pod względem:

formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota
usługi/dostawy/roboty budowlanej, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis
wydatku na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie wydatku z projektem);

merytorycznym (czy dokumentowany wydatek odpowiada danym umieszczonym we wniosku
lub załącznikach do wniosku);
4.2.4. W przypadku płatności dokonywanych za pomocą przelewów bankowych, kart płatniczych, czeków
– czy wszystkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane zostały wykonane
za pośrednictwem rachunku bankowego beneficjenta.
Wykonanie czynności kontrolnych przez Wykonawcę w zakresie wskazanym powyżej dokumentowane jest
m.in. za pomocą Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu.
5. Procedura przeprowadzenia kontroli
5.1.

Kontrole projektów przeprowadzają Zespoły kontrolujące, w skład których z ramienia Wykonawcy
wchodzą min. 2 osoby – jedna odpowiedzialna za kontrolę dokumentacji merytorycznej projektu, w tym
prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, kwalifikowania
personelu, etc. (dalej: ekspert), druga zaś za kontrolę finansową (dalej: „audytor”), którzy pełnią
odpowiednio funkcję Kierownika zespołu kontrolującego oraz funkcję Członka zespołu kontrolującego.
W kontroli będzie brał również w charakterze członka zespołu kontrolującego ekspert o określonych
kwalifikacjach (dalej: „ekspert NCBR”). Jego zadaniem będzie ocena zgodności realizacji projektu
z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności kosztów ponoszonych
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na realizację projektu. Wybór eksperta odbywa się przez NCBR zgodnie z Zarządzeniem 126/2017
w sprawie zasad współpracy z Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Ponadto w kontroli w charakterze obserwatora będzie brał udział pracownik Departamentu Działu
Kontroli NCBR lub pracownik innej komórki organizacyjnej NCBR, zaangażowanej w proces
wdrażania PO IR.
5.2.

Przeprowadzenie przez Wykonawcę kontroli w odniesieniu do jednego projektu będzie trwało od 2 do 4
dni roboczych pracy Zespołu kontrolującego.

5.3.

Kontrola prowadzona będzie zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby na dobranej celowo,
reprezentatywnej próbie dokumentów dotyczących realizowanego projektu, wybranych
z zatwierdzonych wniosków o płatność, przy czym weryfikacja dotyczy każdego rodzaju wydatków.
Do kontroli nie będą dobierane dokumenty, które podlegały już weryfikacji na etapie oceny wniosku
o płatność, chyba, że zachodzi wątpliwość co do ich poprawności/prawidłowości. W przypadku, gdy
podczas weryfikacji Zespół Kontrolujący IP stwierdzi wystąpienie nieprawidłowości próba do kontroli
z danej kategorii zostanie rozszerzona o 10% całości wydatków w ramach kategorii. W razie
stwierdzenia w rozszerzonej próbie kolejnych nieprawidłowości weryfikacji będzie podlegać 100%
wydatków z danej kategorii. W przypadku zaistnienia przesłanek kontrola może zostać przeprowadzona
na całości dokumentów. Wykonawca usługi w odniesieniu do każdej kontroli określi na podstawie
jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod będzie dokonywał czynności
kontrolnych. Wybór dokumentów do kontroli dokonywany będzie przez Wykonawcę.

5.4.

Wykaz projektów (zawierający nazwę podmiotu kontrolowanego, tytuł projektu, numer umowy i datę
jej podpisania, datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, wartość projektu, dane teleadresowe
podmiotu kontrolowanego oraz dane osoby do kontaktu ze strony podmiotu kontrolowanego), które
będą podlegały kontroli w 2018 r., zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 5 dni
od zawarcia umowy na wykonanie usługi kontroli projektów. Jednocześnie Zamawiający zastrzega,
iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać
konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2019 r., zostanie udostępniony Wykonawcy do dnia
31 stycznia 2019 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenie
w 2018 r. oraz 2019 r. w sumie 10 kontroli doraźnych.
Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.

5.5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
– zmiany listy wszystkich projektów podlegających kontroli;
– zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia ponownej kontroli projektu w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego w trakcie weryfikacji przekazanej do akceptacji dokumentacji pokontrolnej
wystąpienia poważnych błędów lub nieprawidłowości w kontrolowanym projekcie
(w tym w przypadku nieuzasadnionego zmniejszenia dokumentacji do kontroli określonej
w metodologii doboru próby dokumentów do kontroli);
– wglądu do akt kontroli na każdym etapie prowadzenia czynności kontrolnych;
– kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym
jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz
podpisana umową.
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5.6.

W ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przed rozpoczęciem realizacji pierwszej
usługi pojedynczej kontroli, Zamawiający zorganizuje spotkanie informacyjne, którego celem będzie
przedstawienie przez Zamawiającego proponowanego sposobu realizacji usługi, uzgodnienia sposobów
komunikowania się między stronami, a także analiza potencjalnych problemów i zagrożeń w realizacji
usługi. Podczas spotkania Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje dotyczące przeprowadzania
czynności kontrolnych oraz wzory dokumentów i narzędzi niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi
kontroli.

5.7.

Zamawiający wyznaczy termin kontroli jednego projektu i w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem
kontroli poinformuje o tym Wykonawcę.

5.8.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni przez planowaną kontrolą imiona
i nazwiska osób, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych
za przeprowadzenie danej kontroli.

5.9.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi upoważnienie do kontroli podpisane dla każdej kontroli
odrębnie przez Dyrektora / Zastępcę Dyrektora Działu Kontroli Projektów. Zamawiający dostarczy
Wykonawcy upoważnienie do kontroli lub Wykonawca odbierze od Zamawiającego upoważnienie
do kontroli, na co najmniej 7 dni przed kontrolą.

5.10. Zamawiający powiadomi Beneficjenta o kontroli (pisemnie za potwierdzeniem odbioru,
a w uzasadnionych przypadkach także e-mailem lub faxem) w sposób zapewniający otrzymanie
przez niego informacji o kontroli co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem kontroli.
Wykonawca przekaże informację o planowanej kontroli do wiadomości Zamawiającego (pocztą
elektroniczną).
5.11. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci oraz audytorzy w Ofercie
Wykonawcy, które przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą
zobowiązane do:
5.11.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy,
5.11.2. okazania osobie reprezentującej Wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego. Osoba
upoważniona do reprezentowania beneficjenta potwierdza to na kopii upoważnienia wraz z datą oraz
pieczęcią służbową,
5.11.3. ustalenia z osobą reprezentującą Wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: miejsce
pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów
podlegających kontroli,
5.11.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli - o ile jest prowadzona
przez wykonawcę projektu.
5.12. Przed kontrolą Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przekazanymi przez Zamawiającego
dokumentami dotyczącymi kontrolowanego projektu, m.in. z: umową o dofinansowanie projektu, w tym
aneksami i zgodami; wnioskiem o dofinansowanie projektu; złożonymi przez jednostkę kontrolowana
wnioskami o płatność.
5.13. Wykonawca w celu zapoznania się z projektem i przygotowania kontroli może skierować prośbę
do Beneficjenta o dostarczenie w wersji elektronicznej następujących dokumentów:
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zestawienie przeprowadzonych procedur przetargowych / zakupów dokonanych na podstawie
rozeznań rynku lub z zachowaniem Zasady konkurencyjności,
 wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych / zakupów dokonywanych
bez konieczności stosowania prawa zamówień publicznych,
 w przypadku realizacji projektu w partnerstwie – procedury regulujące zasady współpracy,
 procedury opisujące sposób zarządzania projektem,
 inne wykazy i zestawienia związane z realizowanym projektem.
Prośba o przekazanie elektronicznej wersji dokumentów może nastąpić dopiero po powiadomieniu
Beneficjenta przez Zamawiającego o kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych
na miejscu Zespół Kontrolujący wykonuje kopie jedynie tych dokumentów, które potwierdzają
stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości.
5.14. Zespół Kontrolujący dokonujeustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku
postępowania kontrolnego, w tym otrzymanych wyjaśnień i udokumentują przebieg oraz wyniki
czynności kontrolnych w aktach kontroli (dowody te będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia
kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu).
5.15. W przypadku stwierdzenia uchybień/błędów/nieprawidłowości w trakcie procesu kontroli projektu,
Zespół Kontrolujący powinien skopiować wszystkie dokumenty zawierające uchybienia /
nieprawidłowości. Sporządzone kopie powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Beneficjenta w trakcie przeprowadzonej kontroli. Dokumenty te będą stanowiły załączniki
do informacji pokontrolnej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również prowadzenie
dokumentacji fotograficznej przez Zespół Kontrolujący.
5.16. Zespół Kontrolujący dokumentuje przyjęcie oświadczeń lub wyjaśnień złożonych w imieniu
Beneficjenta, np. przez członków zespołu realizującego projekt, w protokole przyjęcia oświadczeń
lub wyjaśnień. Protokół przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień będzie zawierać: oznaczenie sprawy
(np. numer kontrolowanego projektu), datę przyjęcia oświadczenia lub wyjaśnienia, treść oświadczenia
lub wyjaśnienia, imię i nazwisko osoby/osób składających oświadczenia lub wyjaśnienia oraz ich
podpisy, jak również podpis osoby przyjmującej oświadczenie lub wyjaśnienie.
5.17. Zespół Kontrolujący do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia kontroli, wypełniając Listy
sprawdzające do kontroli na miejscu oraz Informację pokontrolną, które następnie w wersji
elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Informacja pokontrolna w dwóch
egzemplarzach podpisanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu Kontrolującego, po zatwierdzeniu
jej treści przez Zamawiającego, jest przekazywana przez Wykonawcę do Zamawiającego (pocztą /
przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego). Wzory Informacji pokontrolnej oraz List
sprawdzających stanowią odpowiednio załącznik nr 3, 4 i 9 do wzoru umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).
5.18. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając co najmniej jedną osobę do stałych
kontaktów z Zamawiającym.
5.19. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu
następujących okoliczności:
– przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez Beneficjenta
podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów i rzeczy
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
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–
–
–
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wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej kontrolę
z Beneficjentem lub osobami realizującymi kontrolowany projekt,
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta,
otrzymania od Beneficjenta dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności
i autentyczności,
zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli.

5.20. Personel Wykonawcy:
Wykonawca zapewni osoby, które będą przeprowadzać kontrole w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie
celów usługi. Czynności kontrolne przeprowadzane w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta
wykonywane będą przez minimum dwóch członków Zespołu Kontrolującego (kierownika i członka zespołu
kontrolującego). Wykonawca zapewni co najmniej jedenaście osób, które będą pełnić funkcję kierowników
lub członków zespołów kontrolujących oraz koordynatora zespołów kontrolujących.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do braku wyrażenia zgody na udział w czynnościach kontrolnych osoby
wskazanej przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania czynności przez tę osobę
lub w sposób odbiegający od ogólnych standardów, w szczególności w przypadku:
– otrzymania zastrzeżeń do wykonywanych przez nią czynności lub jej zachowania w trakcie realizacji
czynności kontrolnych ze strony kontrolowanych podmiotów i potwierdzenia tych zastrzeżeń
przez Zamawiającego;
– uzasadnionych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do jakości opracowywanych przez nią dokumentów
związanych z kontrolami, w tym w szczególności nieterminowego dokonania korekty informacji
pokontrolnej zgodnie z uwagami i wytycznymi Zamawiającego, lub zaniechania wykonania tej czynności.
Jeśli Wykonawca uzna, iż ze względu na terminową realizację usługi niezbędne jest zastępstwo
zaakceptowanego przez Zamawiającego eksperta/audytora, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
Występując z wnioskiem o zastąpienieekspertów/audytorów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu życiorysy kandydatów na ekspertów/audytorów do zatwierdzenia.
Zamawiający zaakceptuje zmianę/ personelu Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie
i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia
i wykształcenia osób określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia dokumentów do NCBR oceni
kandydaturę eksperta / audytora.
Na miejsce każdego niezatwierdzonego kandydata na eksperta / audytora, Wykonawca może zaproponować
innego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Każdy z ekspertów, przed rozpoczęciem czynności
kontrolnych, zobowiązany jest uzyskać odpowiedni dokument upoważniający do przeprowadzenia kontroli.
Koordynator zespołów kontrolujących
Funkcję koordynatora zespołów kontrolujących będzie pełnić osoba, wyznaczona przez Wykonawcę w ofercie
złożonej w postępowaniu dot. zawarcia umowy. Koordynator zespołów kontrolujących będzie sprawował
nadzór nad przebiegiem procesu wykonania kontroli przez Wykonawcę, w szczególności:
 będzie sprawował nadzór organizacyjny nad realizacją usługi, w tym nad opracowaniem raportów
z wykonania przedmiotu umowy;
 będzie sprawował nadzór nad zespołami kontrolującymi oraz będzie koordynował ich pracę;
 będzie odpowiadał za kontakt z Zamawiającym.
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Osoba pełniąca funkcję koordynatora zespołów kontrolujących będzie pozostawać do dyspozycji
Zamawiającego (za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:15 do 16:15. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać
się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Kierownik zespołu kontrolującego
Kierownik zespołu kontrolującego odpowiada w szczególności za:
 kierowanie procesem kontroli i wszystkimi jego etapami;
 nadzór nad członkami zespołu kontrolującego;
 prowadzenie spotkań otwierających i zamykających;
 przeprowadzenie kontroli;
 przygotowanie dokumentacji pokontrolnej (w tym informacji pokontrolnej) lub nadzór nad jej
przygotowaniem i jakością, w tym zapewnienie jednolitości ustaleń z kontrolami przeprowadzonymi
uprzednio przez Wykonawcę;
 dokumentowanie przebiegu przygotowania i przeprowadzenia kontroli oraz nadzór nad tym procesem,
w tym w szczególności odpowiedzialność za pozyskanie kopii dokumentów potwierdzających wystąpienie
uchybień / nieprawidłowości;
 ochronę poufności informacji w związku z wykonywanymi czynnościami w procesie kontroli.
Członek zespołu kontrolującego
Członek zespołu kontrolującego odpowiada w szczególności za:
 realizację procesu kontroli w zakresie wskazanym przez kierownika zespołu kontrolującego;
 przygotowanie dokumentacji pokontrolnej (w tym informacji pokontrolnej) w zakresie wskazanym
przez kierownika zespołu kontrolującego;
 dokumentowanie przebiegu przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 ochronę poufności informacji w związku z wykonywanymi czynnościami w procesie kontroli.
Zespół kontrolujący w trakcie kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta jest upoważniony do:
 wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z realizacją projektu i zakresem kontroli,
w szczególności dokumentów potwierdzających wykryte nieprawidłowości (sporządzone kopie są
potwierdzane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela beneficjenta / podmiotu
kontrolowanego w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych; w przypadku odmowy przekazania przez
podmiot kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem zespół kontrolujący zobowiązany
jest pozyskać od osoby upoważnionej ze strony podmiotu oświadczenie w tym zakresie oraz w przypadku
okazania przez beneficjenta oryginałów dokumentacji, sporządzić kopie dokumentów we własnym
zakresie, np. w formie skanów, zdjęć, a następnie wydruków potwierdzonych za zgodność z oryginałem
przez członków zespołu kontrolującego);
 przeprowadzenia oględzin obiektów i składników związanych z zakresem kontroli;
 żądania od pracowników beneficjenta ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 zabezpieczenia materiałów dowodowych;

 wglądu do ewidencji księgowej projektu;
 wykonywania zdjęć obiektów / urządzeń wytworzonych / zakupionych w ramach projektu;
 przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 42 z 167

 o ile nie jest to zabronione z mocy ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2016 r. Nr 182, poz. 1167 ze zm.).
5.21. Dokumentacja związana z kontrolą:
Dokumentacja każdej usługi kontroli powinna zostać należycie uporządkowana względem chronologii jej
wytworzenia, w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Akta z kontroli należy przekazać
do Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego elektronicznej wersji Informacji pokontrolnej oraz
Listy sprawdzającej.
Informacja pokontrolna musi być:
 dokładna – wolna od błędów i zniekształceń, wiernie odpowiadająca faktom; informacje i dowody
badania powinny być oceniane i prezentowane z należytą starannością i precyzją;
 obiektywna (rzetelna), rzeczowa i bezstronna; powinna być wynikiem rzetelnej i zrównoważonej oceny
wszystkich istotnych faktów i okoliczności; ustalenia i wnioski nie powinny być tendencyjne
ani stronnicze, ani nie powinny uwzględniać interesów osobistych i nacisków zainteresowanych stron;
 przejrzysta (nie budząca wątpliwości co do ustaleń stanu faktycznego, stwierdzonych nieprawidłowości
lub nadużyć finansowych i rekomendacji) – łatwa do zrozumienia i logiczna; informacja pokontrolna
nie powinna wymagać konieczności interpretowania ani ustnych wyjaśnień;
 kompletna – powinna zawierać kluczowe i jednoznaczne informacje oraz ustalenia stanowiące
podstawę dla wniosków pokontrolnych jak również szczegółową argumentację w formie opis
uchybienia lub nieprawidłowości, zawierającą co najmniej wskazanie naruszonej podstawy prawnej
oraz uzasadnienie faktyczne lub prawne stwierdzonego naruszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania narzędzia informatycznego do obsługi procesu
kontroli projektu. W takim przypadku powiadomienie o zleceniu kontroli, wzory dokumentów wypełniane
przez Wykonawcę w procesie kontroli projektów (z wyłączeniem raportu końcowego z wykonania kontroli)
dostępne będą poprzez narzędzie informatyczne. Korzystanie przez Wykonawcę z narzędzia udostępnionego
odbywać się będzie poprzez internet, z dowolnego miejsca i stanowiska komputerowego dla wskazanych
przez Wykonawcę osób. Szczegółowy sposób wykorzystania narzędzia informatycznego oraz sposób
określenia loginów / kont dostępowych zostanie uzgodniony na etapie realizacji umowy wykonawczej,
o ile Zamawiający zadecyduje o użyciu narzędzia informatycznego,.
Zamawiający udzieli instruktażu dla wskazanych przez Wykonawcę użytkowników narzędzia w zakresie
korzystania z dostępnych funkcji w ustalonym z Wykonawcą terminie. Instruktaż odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego w pomieszczeniach przez niego wskazanych, na jego sprzęcie.
Nie częściej niż raz w miesiącu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o wypłatę
wynagrodzenia wraz z wykazem zatwierdzonych kontroli. Zestawienie o którym mowa powyżej, powinno
obejmować jedynie te kontrole, które nie zostały wykazane w dotychczas złożonych wykazach.
5.22. Raport z realizacji przedmiotu zamówienia.
5.22.1. Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania
do Zamawiającego raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzonego
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do wzoru umowy na realizację przedmiotu zamówienia
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(umowa stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). Projekt raportu zostanie przekazany do Zamawiającego
w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji usługi. Przekazanie projektu raportu
odbędzie się drogą mailową (wersja elektroniczna raportu w formacie edytowalnym).
5.22.2. Raport powinien obejmować następujące informacje:
 wykaz wszystkich skontrolowanych projektów wraz z podaniem numeru umowy
o dofinansowanie, terminu przeprowadzenia kontroli,
 główne ustalenia, rodzaj wykrytych błędów, wnioski z kontroli i wynikające z nich zalecenia;
 zestawienie najczęściej występujących nieprawidłowości / uchybień przypisanych do konkretnej
kontroli, w tym powtarzających się nieprawidłowości / uchybień w projektach
(tj. zidentyfikowanych w dwóch i więcej projektach) wraz ze wskazaniem, czego dotyczyły
powtarzające się nieprawidłowości/ustalenia, czy powodowały skutek finansowy oraz wysokości
nałożonej korekty wyrażonej jako kwota wydatków kwalifikowanych oraz kwota
dofinansowania;
 wskazanie obszarów największego ryzyka realizacji projektów.
5.22.3. Zamawiający dokona weryfikacji informacji zawartych w raporcie z realizacji przedmiotu
zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego.
5.22.4. Jeżeli raport sporządzony przez Wykonawcę nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji
wskazanych w pkt. 5.22.2 niniejszej części, bądź informacje w nim zawarte będą wymagały
poprawienia / doprecyzowania, Zamawiający w powyższym terminie zwróci raport do Wykonawcy
w celu jego uzupełnienia / poprawienia. Przekazanie raportu do poprawy nastąpi drogą mailową.
5.22.5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania skorygowanego/uzupełnionego raportu w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności
uzupełnienia/poprawienia raportu. Przekazanie skorygowanej wersji raportu będzie odbywało się
drogą mailową (wersja elektroniczna raportu w formacie edytowalnym w trybie rejestruj zmiany).
5.22.6. Informacja o ostatecznej akceptacji raportu, bądź konieczności jego poprawienia / uzupełnienia
będzie przekazywana przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą mailową. Po zaakceptowaniu
treści raportu przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu skan raportu
drogą mailową oraz dostarczy oryginał raportu w wersji papierowej w terminie 3 dni roboczych.
5.23. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
z niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
5.24. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu
umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.
5.25. Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji kontroli będą zobowiązane zachować w tajemnicy
i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych przez nich
lub przygotowanych przez nich w trakcie kontroli, a także nie zatrzymywać po zakończeniu czynności
kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
5.26. Szczegółowy tryb realizacji usługi, w tym zasady współpracy z Zamawiającym, kolejne następujące
po sobie etapy kontroli projektu oraz określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie
określonych czynności, ilustruje poniższa tabela:
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l.p.

Sposób

Podmiot
Etap kontroli

odpowiedzialny

Termin

Dokument

za realizację
1.

2.

3.

4.

5.

przekazania
informacji

Przekazanie
Zamawiającemu
informacji o osobie do
kontaktów z
Zamawiającym
Przekazanie Wykonawcy
listy projektów
przewidzianych do
kontroli

Wykonawca

Do 3 dni od zawarcia
umowy na wykonanie
przedmiotu
zamówienia

Informacja o osobie
wyznaczonej do
kontaktów z
Zamawiającym

e-mail

Zamawiający

Lista projektów

e-mail

Poinformowanie
Zamawiającego
o projektach, wobec
których nie spełnia
wymogów oświadczenia
o bezstronności.
Wyznaczenie przez
Zamawiającego terminu
kontroli
Przekazanie
Zamawiającemu imion i
nazwisk osób,
wskazanych w wykazie
osób załączonym do
oferty Wykonawcy,
odpowiedzialnych za
przeprowadzenie danej
kontroli

Wykonawca

- w przypadku kontroli
przewidzianych do
przeprowadzenia w
2018 r. - do 5 dni od
zawarcia umowy na
wykonanie usługi
kontroli projektów,
- w przypadku kontroli
przewidzianych do
przeprowadzenia w
2019 r. - nie później
niż do 31 stycznia
2019 r.
- informacje o
projektach
podlegających kontroli
doraźnej będą na
bieżąco przekazywane
Wykonawcy.
Do 5 dni od
przekazania listy
projektów do kontroli

Lista projektów

e-mail

Zamawiający

Do 14 dni przed
rozpoczęciem kontroli

e-mail

e-mail

Wykonawca

Do 4 dni od dnia
otrzymania przez
Wykonawcę
informacji o terminie
kontroli
(do 10 dni przed
rozpoczęciem kontroli

e-mail: wykaz osób
uczestniczących w
kontroli.

e-mail
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6.

Przekazanie Wykonawcy
imiennych upoważnień
do przeprowadzenia
kontroli wystawionych
dla wskazanych przez
Wykonawcę osób

Zamawiający

Co najmniej 7 dni przed Upoważnienie do
datą planowanej
przeprowadzenia kontroli
kontroli, z
(2 egz.)
zastrzeżeniem że
ostatnia kontrola w
miejscu realizacji
projektu zostanie
zakończona najpóźniej
w dniu 20 września
2019 r.

7.

Przekazanie
Beneficjentowi
zawiadomienia
o planowanej kontroli

Zamawiający

Najpóźniej do 5 dni
przed planowanym
terminem kontroli

8.

Przekazanie Wykonawcy
dokumentacji niezbędnej
do przeprowadzenia
kontroli w celu
zapoznania się z
projektem

Zamawiający

Do 5 dni przed
rozpoczęciem
czynności kontrolnych
w miejscu realizacji
projektu

9.

Wystąpienie
Wykonawcy do
Beneficjenta z prośbą o
dostarczenie wersji
elektronicznej
dokumentów
dotyczących projektu

Wykonawca

Nie wcześniej niż po
powiadomieniu
Beneficjenta o
kontroli

Poczta /
kurier /
przekazani
e osobiste
upoważnie
ńw
siedzibie
Zamawiają
cego

Zawiadomienie o
planowanej kontroli

pisemnie
za
potwierdze
niem
odbioru,
aw
uzasadnion
ych
przypadkac
h także emailem lub
faxem)
Dokumenty dot. projektu, e-mail na
m.in.:
pocztę
- kopia wniosku
firmową
o dofinansowanie,
Wykonawc
- kopia umowy
y lub w
o dofinansowanie wraz z innej
aneksami,
formie
- kopia wniosków
elektronicz
o płatność,
nej
- itp.
zapewniają
cej
możliwie
największą
ochronę
informacji
poufnych
e-mail (dokumenty
e-mail na
dotyczące projektu,
pocztę
m.in.: zestawienie
firmową
przeprowadzonych
Beneficjent
procedur przetargowych a lub w
/ zakupów dokonanych
innej
na podstawie rozeznań
formie
rynku lub z
elektronicz
zachowaniem Zasady
nej
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konkurencyjności;
wewnętrzne regulacje
dotyczące zamówień
publicznych / zakupów
dokonywanych bez
konieczności stosowania
prawa zamówień
publicznych; w
przypadku realizacji
projektu w partnerstwie
– procedury regulujące
zasady współpracy;
procedury opisujące
sposób zarządzania
projektem oraz inne
wykazy i zestawienia
związane z
realizowanym
projektem.
10.

11.

12.

13.

Przygotowanie do
kontroli - zapoznanie się
z dokumentacją
związaną z projektem,
ew. zapoznanie się z
poprzednimi uwagami
pokontrolnymi oraz
podpisanie przez
członków Zespołu
kontrolującego
deklaracji poufności i
bezstronności.
Przekazanie
Beneficjentowi w dniu
kontroli upoważnienia
do przeprowadzenia
kontroli oraz uzyskanie
potwierdzenia odbioru
przedmiotowego
upoważnienia na drugim
egzemplarzu
Przeprowadzenie
czynności kontrolnych
w miejscu realizacji
projektu oraz w siedzibie
Beneficjenta
Przygotowanie
i przekazanie

zapewniają
cej
możliwie
największą
ochronę
informacji
poufnych

Wykonawca

Przed rozpoczęciem
kontroli

Deklaracja poufności i
bezstronności

nie dotyczy

Wykonawca

W dniu kontroli przed
rozpoczęciem
czynności kontrolnych

Upoważnienie do
przeprowadzenia kontroli

Osobiście na
kontroli

Wykonawca

Zgodnie z terminem
określonym w
upoważnieniu do
przeprowadzenia
kontroli
7 dni roboczych od
zakończenia kontroli

Oryginały dokumentów
związanych z realizacją
projektu

Osobiście
na kontroli

Wersja elektroniczna
Informacji pokontrolnej

e-mail

Wykonawca
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14.

15.

16.

Zamawiającemu wersji
elektronicznej Informacji
pokontrolnej wraz z
Listą sprawdzającą,
sporządzonych wg
wzoru załączonego do
Umowy
Zapoznanie się
Zamawiającego
z elektroniczną wersją
Informacji pokontrolnej
oraz Listy
sprawdzającej, w celu
akceptacji lub zgłoszenia
ew. uwag - przekazanie
stosownej informacji
Wykonawcy
W przypadku akceptacji
dokumentacji
pokontrolnej przez
Zamawiającego przejście
do czynności w pkt. 19
niniejszej tabeli.
W przypadku uwag
Zamawiającego przejście
do czynności w pkt. 15
niniejszej tabeli.
Weryfikacja
wniesionych przez
Zamawiającego uwag.
Przekazanie
Zamawiającemu:
- II wersji elektronicznej
Informacji pokontrolnej
i/lub Listy sprawdzającej
z naniesionymi
zmianami lub
- stanowiska w sprawie
uwag
Akceptacja bądź
odrzucenie dokumentacji
pokontrolnej przez
Zamawiającego

w miejscu realizacji
projektu

oraz Listy sprawdzającej
wraz ze skanami
dokumentów zebranych
przez Wykonawcę podczas
kontroli.

Zamawiający

Do 5 dni roboczych od
dnia otrzymania I
wersji elektronicznej
Informacji
pokontrolnej oraz
Listy sprawdzającej

Akceptacja bądź
e-mail
zgłoszenie uwag do
dokumentacji pokontrolnej

Wykonawca

Do 3 dni roboczych od
otrzymania I uwag od
Zamawiającego

II wersja elektroniczna
e-mail
Informacji pokontrolnej
i/Listy sprawdzającej lub
stanowisko Wykonawcy w
sprawie uwag

Zamawiający

Do 3 dni roboczych od
otrzymania II wersji
elektronicznej
Informacji
pokontrolnej i/lub
Listy sprawdzającej
lub stanowiska

Informacja
o akceptacji bądź
odrzuceniu II wersji
Informacji pokontrolnej
i/lub Listy sprawdzającej

e-mail
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17.

18.

19.

20.

Doręczenie
Zamawiającemu
zatwierdzonej
dokumentacji
pokontrolnej (Informacji
pokontrolnej oraz listy
sprawdzającej),
wydrukowanej w 2
egzemplarzach, tożsamej
z zaakceptowaną wersją
elektroniczna i
podpisanej przez osoby
przeprowadzające
kontrolę
Przekazanie Informacji
pokontrolnej
Beneficjentowi do
podpisania lub ew.
wniesienia zastrzeżeń
Przekazanie
Zamawiającemu:
- 1 egzemplarza
podpisanej Informacji
pokontrolnej;
- ew. uwag i
dodatkowych wyjaśnień
do Informacji
pokontrolnej lub
zastrzeżeń do jej treści;
- ew. odesłanie
Informacji pokontrolnej
bez jej podpisania wraz z
zastrzeżeniami do jej
treści;
- ew. złożenie wniosku o
wydłużenie terminu
zgłoszenia zastrzeżeń do
informacji pokontrolnej
W przypadku braku
odesłania podpisanej
Informacji pokontrolnej,
zastrzeżeń lub
uzasadnienia odmowy
podpisania Informacji
pokontrolnej,

Wykonawca

Wykonawcy w
sprawie uwag
Niezwłocznie po
akceptacji wersji
elektronicznej
dokumentacji
pokontrolnej przez
Zamawiającego,
jednak nie później niż
19 dni roboczych od
dnia zakończenia
kontroli.

Dokumentacja
pokontrolna (Informacja
pokontrolna oraz lista
sprawdzająca)

Poczta /
kurier /
dostarczeni
e osobiste
dokumenta
cji
pokontroln
ej z
kontroli do
siedziby
Zamawiają
cego)

Zamawiający

Do 21 dni roboczych
od dnia zakończenia
kontroli na miejscu
projektu

Pismo przewodnie.
Informacja pokontrolna
w 2 egz.

Poczta /
kurier

Beneficjent

Do 14 dni od dnia
doręczenia Informacji
pokontrolnej

- Informacja pokontrolna;
- ew. uwagi i wyjaśnienia
lub zastrzeżenia do treści
Informacji pokontrolnej;
- ew. informacja o
odmowie podpisania
Informacji pokontrolnej
wraz z zastrzeżeniami do
jej treści.
- wniosek o wydłużenie
terminu zgłoszenia
zastrzeżeń do informacji
pokontrolnej

Poczta /
kurier

Zamawiający

Do 7 dni od upływu
terminu na odesłanie
Informacji
pokontrolnej /
zgłoszenia zastrzeżeń
przez beneficjenta

pismo / e-mail

poczta /
kurier /
e-mail
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21.

22.

23.

przekazanie pisma
monitującego
W przypadku wniesienia
zastrzeżeń przez
Beneficjenta przekazanie Wykonawcy
informacji o stanowisku
Beneficjenta do treści
Informacji pokontrolnej
Przekazanie
Zamawiającemu
ostatecznego stanowiska
odnośnie treści
Informacji pokontrolnej
sformułowanej po
analizie stanowiska
Beneficjenta wraz z
ewentualna zmianą lub
uzupełnieniem części
Informacji Pokontrolnej,
w przypadku
uwzględniania w całości
lub części zastrzeżeń
Beneficjenta
Akceptacja bądź
odrzucenie ostatecznej
treści elektronicznej
Informacji pokontrolnej

Zamawiający

Do 3 dni od
otrzymania stanowiska
Beneficjenta

- informacja o odmowie
podpisania Informacji
pokontrolnej przez
Beneficjenta wraz z
zastrzeżeniami do jej
treści.

e-mail

Wykonawca

Do 7 dni od
otrzymania stanowiska
Beneficjenta

Zaktualizowana
Informacja pokontrolna
podpisana
przez osoby wykonujące
kontrolę lub ew. pismo
uzasadniające
uwzględnienie bądź
nieuwzględnienie
wniesionych przez
Beneficjenta zastrzeżeń;
- ostateczna treść
Informacji pokontrolnej

e-mail

Zamawiający

Do 3 dni od
otrzymania ostatecznej
wersji elektronicznej
Informacji
pokontrolnej
Niezwłocznie po
akceptacji wersji
elektronicznej
dokumentacji
pokontrolnej przez
Zamawiającego,
jednak nie później niż
11 dni od otrzymania
stanowiska
Beneficjenta

Informacja o akceptacji
bądź odrzuceniu wersji
Informacji pokontrolnej

e-mail

Dokumentacja
pokontrolna

Do 14 dni od dnia
otrzymania stanowiska
Beneficjenta

Dokumentacja
pokontrolna

Poczta /
kurier /
dostarczeni
e osobiste
dokumenta
cji
pokontroln
ej z
kontroli do
siedziby
Zamawiają
cego)
Poczta /
kurier

24.

Doręczenie
Zamawiającemu
zatwierdzonej
dokumentacji
pokontrolnej, tożsamej z
wersją elektroniczna
zaakceptowana przez
Zamawiającego,
podpisanej przez osoby
przeprowadzające
kontrolę

Wykonawca

25.

Przekazanie ostatecznej
treści Informacji
pokontrolnej
Beneficjentowi do
podpisania lub ew.
odmowy podpisania

Zamawiający
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26.

27.

28.

Przekazanie
Wykonawcy:
- 1 egzemplarza
podpisanej ostatecznej
treści Informacji
pokontrolnej
Ew. odesłanie jednego
egzemplarza Informacji
pokontrolnej bez
podpisania wraz z
uzasadnieniem odmowy
podpisania
Przekazanie
Zamawiającemu akt
kontroli, w tym m.in.:
- deklaracji poufności i
bezstronności
podpisanych przez
członków Zespołu
kontrolującego,
- dokumentacji zebranej
w toku kontroli,
- wyjaśnień
Beneficjenta,
- spisu akt
wraz z protokołem
odbioru
Przekazanie
Zamawiającemu
raportu końcowego z
wykonania usługi

Beneficjent

Do 14 dni od dnia
doręczenia Informacji
pokontrolnej

Podpisana przez
Beneficjenta Informacja
pokontrolna Ewentualnie
niepodpisany przez
Beneficjenta egzemplarz
Informacji pokontrolnej
wraz z uzasadnieniem
odmowy podpisania

Poczta
/kurier

Wykonawca

Do 7 dni od
otrzymania od
Zamawiającego
stanowiska
Beneficjenta.

Akta kontroli
Protokół

Poczta /
kurier /
(ew.
przekazani
e osobiste
akt kontroli
w siedzibie
Zamawiają
cego)

Wykonawca

- do 15 listopada
2019 r.

Raport końcowy z
wykonania usługi

poczta +
e-mail

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów określonych w powyższej tabeli zaznaczając
jednocześnie, że informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana przez Zamawiającego w czasie
umożliwiającym przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Wykonawcę.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

...............................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
...............................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................

..........................................

NIP

REGON

...........................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach
POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie w roku 2018 i 2019
kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ,
polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2018 roku maksymalnie 5 kontroli projektów
u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem
instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana
naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przygotowaniu
i przeprowadzeniu w 2019 roku maksymalnie 49 kontroli projektów u Beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” oraz
Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego
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Inteligentny Rozwój, oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tj.
zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym list sprawdzających i Informacji
pokontrolnej) a także przygotowaniu raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia, za cenę:
1) Cena jednostkowa kontroli……………..zł netto x 54 kontrole = …………..…..zł cena netto oferty,
słownie złotych: ........................................................................................ ...........................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT) ………………………………………..
Cena brutto oferty: cena oferty netto ……………… + wartość podatku VAT ……………….. =
………..………………………...

słownie

złotych:

.........................................................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
2) Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium

Oferta Wykonawcy wyrażona
w sztukach

Liczba zespołów kontrolujących
Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. akceptujemy istotne postanowienia umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.
5. oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty dla danej części zamówienia zobowiązujemy się
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny oferty brutto dla danej części, na warunkach określonych w pkt 20 SIWZ.
6. w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
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7. oświadczamy,

że

wadium

w

kwocie:

…………………,

zostało

wniesione

w

formie5

.................................................................................... .
8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. oświadczamy, iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie6 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………(nazwa podwykonawcy),po zawarciu
stosownej umowy.
10. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
11. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.6.4 SIWZ są dostępne w formie elektronicznej
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
12. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
13. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. ..........................................................
b. ..........................................................
c. .........................................................
d. ………………………………………..
…………………………………
.......................................................................
miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić
Wypełnić stosownie do części na którą składna jest oferta. Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium.
Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się wpisanie nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia
Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w przypadkach przewidzianych ustawą
6
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W
przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub
skreślić.
7
rozporządzenie 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, str. 1)
5
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(osobny plik)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa
w pkt 5.2.1. SIWZ , w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wymaganie Zamawiającego8 - co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu kontroli projektów
współfinansowanych/finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych
źródeł, w tym co najmniej 5 kontroli projektów z obszaru badania i rozwoju (B+R) oraz 2 kontroli projektów,
gdzie wartość kontrolowanego projektu wyniosła co najmniej 30 mln zł, przy czym:
 każda usługa miała wartość minimum 90 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość usługi została
w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty w przeliczeniu
wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług),
 każda z kontroli:


przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,



stanowiła

niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,


była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli ,



zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
Wykonana usługa

Lp.
1.

Nazwa i zakres usługi

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia odpowiednie
warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Do każdej wskazanej w wykazie usługi, o której mowa w pkt 5.2.
SIWZ należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu
świadczenia
usługi.
Wykonawca
nie
może
legitymować
się
poprawnością
wykonania
usługi,
o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
8
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tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli ………
projektów

współfinansowanych

/finansowanych

ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych
lub innych

źródeł,

przy

czym

każda

usługa:

przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu
lub w siedzibie
niezależną

podmiotu

ocenę

kontrolowanego;

zgodności

realizacji

stanowiła
projektu

i poniesionych wydatków z postanowieniami umów
o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego
lub wspólnotowego; była wykonana z zachowaniem
zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego
oraz zlecającego realizację kontroli.
Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli
z obszaru badań i rozwoju (B+R) w ramach usługi
wskazanej w niniejszym punkcie:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
Numer(-y) oraz wartość(-ci) projektu(-ów) poddanego
(-ych) kontroli w ramach usługi wskazanej w niniejszym
punkcie, którego (-ych) wartość wynosiła co najmniej
30 mln zł:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)
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………………… zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość
usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej –
Wartość usługi

wyrażona

w

złotych

równowartość

tej

kwoty

w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy o świadczenie usług
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
Nr strony oferty - …………………..……………
…………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli ………
projektów

współfinansowanych

/finansowanych

ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych
lub innych

źródeł,

przy

czym

każda

usługa:

przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu
lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego ; stanowiła
niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i poniesionych wydatków z postanowieniami umów
Nazwa i zakres usługi

o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego
lub wspólnotowego; była wykonana z zachowaniem
zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego
oraz zlecającego realizację kontroli.
Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli
z obszaru badań i rozwoju (B+R) w ramach usługi
wskazanej w niniejszym punkcie:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
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Numer(-y) oraz wartość(-ci) projektu(-ów) poddanego
(-ych) kontroli w ramach usługi wskazanej w niniejszym
punkcie, którego (-ych) wartość wynosiła co najmniej
30 mln zł:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)
………………… zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość
usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej –

Wartość usługi

wyrażona

w

złotych

równowartość

tej

kwoty

w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy o świadczenie usług
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

….……….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
Nr strony oferty - …………………..……………

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa
w pkt 5.2. SIWZ, zostały wykonane należycie.
…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie w 2018 i 2019 r. kontroli
projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

AUDYTOR nr 1
Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późń. zm) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę
dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru
badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach
kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda
z kontroli:
-

stanowiła

niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł9……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

Termin realizacji kontroli
1.
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………

2

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

9

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
5.

Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

10.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

AUDYTOR nr 2
Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późń. zm) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę
dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru
badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach
kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda
z kontroli :
-

stanowiła

niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł10……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

Termin realizacji kontroli
1.
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………

Termin realizacji kontroli
2.

Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

3.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

10

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

8.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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AUDYTOR nr 3
Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późń. zm) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę
dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru
badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach
kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda
z kontroli :
-

stanowiła

niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł11……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

1.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

11

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………

Termin realizacji kontroli
2.

Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
4.

Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola
Nazwa kontroli

dokumentacji finansowej projektu nr
/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

9.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
/tytuł……………………… współfinansowanego /

Nazwa kontroli

finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
10.

od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji kontroli

(miesiąc / rok)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

AUDYTOR nr 4
Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późń. zm) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę
dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru
badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach
kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda
z kontroli :
-

stanowiła

niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł12……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

Termin realizacji kontroli
1.
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………

2.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

12

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
5.

Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

10.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

AUDYTOR nr 5
Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późń. zm) (dalej: „audytor”), która: przeprowadził kontrolę
dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co najmniej jednego projektu z obszaru
badań i rozwoju (B+R), przy czym przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach
kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda
z kontroli :
-

stanowiła

niezależną

ocenę

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł13……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

Termin realizacji kontroli
1.
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………

Termin realizacji kontroli
2.

Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

3.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

13

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii

8.

Europejskiej lub innych źródeł ……………………………
Termin realizacji kontroli

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji finansowej projektu nr
Nazwa kontroli

/tytuł……………………… współfinansowanego /
finansowanego ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł ……………………………

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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EKSPERT nr 1
Osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania
zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych
/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co
najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), ), przy czym przeprowadzenie kontroli
polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub
siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli
1.

konkurencyjności projektu nr /tytuł14………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

Termin realizacji kontroli

14

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

2.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych

3.

lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

4.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

5.

……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

6.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

7.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

9.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

10.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

EKSPERT nr 2
Osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania
zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych
/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co
najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), ), przy czym przeprowadzenie kontroli
polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub
siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł15………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

1.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych

2.

lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

15

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

3.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

4.

……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

5.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

6.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

7.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

9.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

10.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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EKSPERT nr 3
Osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania
zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych
/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co
najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), ), przy czym przeprowadzenie kontroli
polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub
siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli
1.

konkurencyjności projektu nr /tytuł16………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

Termin realizacji kontroli

16

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

2.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych

3.

lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

4.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

5.

……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

6.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

7.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

9.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

10.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

EKSPERT nr 4
Osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania
zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych
/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co
najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), ), przy czym przeprowadzenie kontroli
polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub
siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł17………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

1.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych

2.

lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

17

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

3.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

4.

……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

5.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

6.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 103 z 167

……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

7.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

9.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

10.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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EKSPERT nr 5
Osoba, która przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania
zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych
/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, w tym co
najmniej jednego projektu z obszaru badań i rozwoju (B+R), ), przy czym przeprowadzenie kontroli
polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub
siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana
z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków
Unii Europejskiej lub innych źródeł
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli
1.

konkurencyjności projektu nr /tytuł18………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

Termin realizacji kontroli

18

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 106 z 167

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

2.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych

3.

lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

4.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł

5.

……………………………
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

6.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

7.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

9.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)
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……..…………………………………..…………………
Kontrola dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości
udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady
Nazwa kontroli

konkurencyjności projektu nr /tytuł………………………
współfinansowanego / finansowanego ze środków publicznych
lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
……………………………

10.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Czy projekt z obszaru badań i
rozwoju (B+R) (TAK/NIE)

Osoba wyznaczona do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 19
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „Pzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

19

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
UMOWA NR ………….

zawarta w dniu …………………..2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Narodowym

Centrum

Badań

i

Rozwoju

z

siedzibą

w

Warszawie

(00–695),

ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. 2018, poz. 1249), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………….- działającą/działającym na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia …..
roku, którego kopia stanowi Załącznik nr ….do Umowy.
a
………………………………… z siedzibą w ……………………….., adres: ………………………….,
posiadającą REGON: …………………. oraz NIP: …………………….., zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla ……………… w ………………, ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: ………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
…………………………………..

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego Wykonawcy stanowi Załącznik nr …. do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Strony Umowy oświadczają, że:
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), (dalej: „PZP”).
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§ 1.
Definicje
Ilekroć w Umowie używa się pojęcia:
1) Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć usługę polegającą na koordynacji i przeprowadzeniu
kontroli projektów, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
2) Projekt – należy przez to rozumieć Projekty realizowane na podstawie umów o dofinansowanie
zawartych w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe i prace
rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
3) Audytor – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli finansowej projektów,
wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
stanowiącym część oferty z dnia ……..… r. (dalej „Wykaz osób), której kopia stanowi Załącznik nr 1
do Umowy (dalej „Oferta”);
4) Ekspert – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli merytorycznej projektów,
wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
stanowiącym część Oferty z dnia ……..… r. (dalej „Wykaz osób”), której kopia stanowi Załącznik
nr 1 do Umowy (dalej „Oferta”);
5) Beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot realizujący projekty konkursowe, który podpisał
umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem
instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej” lub/oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1
„Badana naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
6) Informacje poufne - należy przez to rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne, uzyskane przez Wykonawcę
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku,
znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone
w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy;
7) Informacja pokontrolna - należy przez to rozumieć dokument zawierający ustalenia kontroli,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
8) Lista sprawdzająca - należy przez to rozumieć listę zawierająca ustalenia kontroli, o której mowa
w § 6 ust. 1 Umowy;
9) Konflikt interesów - należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie
kontroli, o których mowa w Załączniku nr 6 do Umowy.
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10) SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący w Załączniku nr 2 do Umowy;
11) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę.
§ 2.
Informacje ogólne oraz zasady realizacji przedmiotu Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu:
1) w 2018 roku maksymalnie 5 kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem
kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne20, nie ujęte w planie) u Beneficjentów realizujących
projekty współfinansowane w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/ demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe
i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
2) w 2019 roku maksymalnie 49 kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem
kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w planie) u Beneficjentów realizujących
projekty współfinansowane w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/ demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe
i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Łącznie w roku 2018 i roku 2019 przewidziane jest przeprowadzenie maksymalnie 54 kontroli realizacji
projektów oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tj. zawierającej
informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym Listy sprawdzające i Informacje pokontrolne) oraz
przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość odstąpienia od realizacji
maksymalnej liczby kontroli projektów konkursowych wskazanych w ust. 1 powyżej, tj. odpowiednio 5
kontroli w roku 2018 oraz 49 kontroli w roku 2019. W przypadku nie zlecenia przez Zamawiającego
realizacji maksymalnej liczby kontroli, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakichkolwiek
roszczenia odszkodowawcze.
3. Kontrole Projektów konkursowych, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane będą przez Wykonawcę
na terenie kraju w miejscu realizacji Projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest
dokumentacja związana z Projektem (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym
z wykonywaniem zadań podlegających kontroli, związanych z rozliczaniem środków finansowych
Kontrole doraźne - wynikające z konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń. Kontrole doraźne mogą
objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.
20
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przekazywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację Projektu).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych
w Umowie, zgodnie z Ofertą oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącymi
odpowiednio Załączniki nr 1 oraz 2 do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności
uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, z najlepszą posiadaną wiedzą oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca będzie gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej
Przedmiotem Umowy.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu wszelkie
informacje i dokumenty dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy.
§ 3.
Termin realizacji
1.

Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 grudnia
2019 r., z tym że przekazanie raportu końcowego nastąpi do dnia 15 listopada 2019 r.

2.

Terminem końcowym ostatniej kontroli w miejscu realizacji Projektu będzie:
1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2018 r. - 20 grudnia 2018 r.,
2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 r. – 20 września 2019 r.
§ 4.
Eksperci oraz obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia konieczne do właściwego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

2.

Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy:
1) co najmniej dziesięć osób do realizacji kontroli, tworzących niezależne co najmniej dwuosobowe
zespoły kontrolujące, przy czym:
a) w każdym z zespołów co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia audytora
wewnętrznego spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), która przeprowadziła
kontrolę dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych /
finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł
– zwana w dalszej części „audytorem”;
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b) w każdym z zespołów musi znajdować się co najmniej jedna osoba, która przeprowadziła kontrolę
dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub
zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze
środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – zwana w dalszej części
„ekspertem”;
c) co najmniej jeden z kontrolowanych dotychczas przez audytora i eksperta projektów musi
dotyczyć obszaru badania i rozwoju (B+R);
d) przeprowadzenie kontroli polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych
w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli:
-

stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków
z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego
lub wspólnotowego,

-

była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę
nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;

-

zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym
zakresie;

e) każdy ekspert/audytor posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
2) co najmniej jedną osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu
z Zamawiającym.
3.

Eksperci/audytorzy przeprowadzają czynności kontrolne w oparciu o imienne upoważnienia wydane im
przez Zamawiającego.

4.

Zmiana ekspertów/audytorów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna.
W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu
choroby eksperta/audytora uniemożliwiającej przeprowadzenie kontroli lub ujawnionego konfliktu
interesów, wyniknie konieczność zmiany eksperta/audytora, Wykonawca może zaproponować
Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 2. Zmiana
ekspertów/audytorów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

5.

W przypadku konieczności zastąpienia ekspertów/audytorów, Wykonawca zobligowany jest uprzednio
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zapisy ust. 2 dotyczące kwalifikacji
ekspertów/audytorów stosuje się odpowiednio. Zastąpienie ekspertów/audytorów nie stanowi podstawy
do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie wymaga sporządzenia
aneksu do Umowy.
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6.

Pisemny wniosek o zmianę eksperta/audytora będzie zawierać opis doświadczenia zastępcy zgodny
z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także uzasadnienie
zmiany.

7.

Zamawiający zaakceptuje, zgłosi uwagi lub odrzuci proponowane zastępstwo w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 6.

8.

Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany eksperta/audytora w następujących
przypadkach:
1)

niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści dokumentów,
o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, sporządzonego przez eksperta/audytora,

2)

zastrzeżeń do pracy danego eksperta/audytora, w tym wynikających ze skarg zgłoszonych
Zamawiającemu przez podmiot realizujący kontrolowany Projekt i po potwierdzeniu zasadności
tych skarg przez Zamawiającego,

3)

nieujawnienia przez danego eksperta/audytora konfliktu interesów w zakresie dotyczącym
kontroli danego Projektu.

9.

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie osoby
wyznaczonej do koordynacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz za dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich
zatrudnieniem i wynagrodzeniem.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wyznaczonych do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usługi.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę i wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy
terminowo, z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z zasadami bezstronności
i unikania konfliktu interesów, w tym także przez nieświadczenie usług doradztwa, szkolenia
i pokrewnych, które w jakikolwiek sposób byłyby związane albo wynikały z przedmiotu niniejszej
Umowy lub zawierały informacje pozyskane w ramach lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych,
w szczególności zaś do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego lub od podmiotów
realizujących kontrolowane Projekty,
2) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji
dotyczących prac stanowiących Przedmiot Umowy,
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3) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek wyników prac
stanowiących Przedmiot Umowy,
4) wykorzystywania materiałów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku
z wykonywaniem Umowy wyłącznie do zadań stanowiących jej przedmiot.
15. Zachowanie poufności, o którym mowa w ust. 14, nie dotyczy informacji:
1) dostępnych publicznie,
2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
3) co do których uzyskano pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie,
4) w przypadku żądania uprawnionych organów, działających na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
16. Obowiązek zachowania poufności wskazany w ust. 14, obowiązuje Wykonawcę w okresie
obowiązywania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, bezterminowo.
17. W zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzania kontroli, zgodnie z umową, której
wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
18. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku
przetwarzania

przez

Wykonawcę

danych

osobowych

niezgodnie

z

umową

powierzenia

przetwarzania danych, o której mowa w ust. 17.
19. Nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji Umowy, lub na każde żądanie Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek dane
osobowe związane z realizacją Umowy.
20. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku
nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 14 oraz niezgodnego
z umową, o której mowa w ust. 17, przetwarzania danych.
§ 5.
Obowiązki i prawa Stron
1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu,
konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wykazem i na zasadach określonych
w SOPZ, w tym listę Projektów przewidzianych do kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do modyfikowania ww. listy w trakcie realizacji Umowy.

2.

Wykonawca, nie później niż w terminie 5 dni od przekazania listy Projektów do kontroli, przekaże
Zamawiającemu listę Projektów, wobec których nie spełnia wymogów oświadczenia o bezstronności.

3.

Zamawiający, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli wyznaczy termin jej przeprowadzenia.
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4.

Wykonawca, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem kontroli przekaże Zamawiającemu dane,
tj. imiona i nazwiska ekspertów/audytorów wskazanych w wykazie osób załączonym do Oferty
Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli. Informacje te posłużą
Zamawiającemu do przygotowania ekspertom/audytorom imiennych upoważnień do przeprowadzenia
kontroli.

5.

Zamawiający, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kontroli przekaże Beneficjentowi zawiadomienie
o kontroli.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę
kontrolach Projektów pełniąc rolę obserwatora kontroli.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę
kontrolach Projektów, w charakterze członka zespołu kontrolującego eksperta o określonych
kwalifikacjach (dalej: „ekspert NCBR”). Jego zadaniem będzie ocena zgodności realizacji Projektu
z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności kosztów ponoszonych na realizację
Projektu. Wybór eksperta odbywa się przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z
Zarządzeniem 126/2017 w sprawie zasad współpracy z Ekspertami Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przez
cały okres wykonywania Umowy. Ocena może być również przeprowadzana:
1) w siedzibie Wykonawcy,
2) w miejscu prowadzenia kontroli Projektów lub innym miejscu związanym z prowadzeniem kontroli
Projektów.

9.

Ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 8, może być przeprowadzana przez podmioty
upoważnione przez Zamawiającego.

10. Celem oceny realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 8, jest potwierdzenie prawidłowości
przeprowadzania kontroli Projektów przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku oceny Zamawiający wykaże,
że Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wywiązuje się z obowiązków
wynikających z Umowy, w szczególności nie przeprowadza kontroli projektu zgodnie z harmonogramem
kontroli oraz z zasadą bezstronności, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za zakwestionowaną
kontrolę Projektu.
11. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 8, wgląd
w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją
Przedmiotu Umowy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy eksperta/audytora przez Beneficjentów, Zamawiający w związku
z otrzymanymi od Beneficjenta uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz przekaże ją Wykonawcy
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w terminie 5 dni od dnia zakończenia oceny zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do
uwag Zamawiającego oraz poinformować Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag
w terminie 7 dni od dnia otrzymania notatki z przeprowadzonej oceny zgłoszenia.
13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pełnej informacji
dotyczącej wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym również informacji dotyczących innych działań
i usług realizowanych przez Wykonawcę w okresie trwania niniejszej Umowy (w szczególności usług
doradztwa, szkolenia, reprezentacji), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby powodować konflikt
interesów.
§ 6.
Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy
1.

Ustalenia kontroli są dokumentowane w informacji pokontrolnej sporządzonej zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy (dalej: „Informacja pokontrolna”) oraz na Liście sprawdzającej
sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy (dalej: „ Lista sprawdzająca”.
Wykonawca nie może udostępniać treści Informacji pokontrolnej Beneficjentowi oraz innym osobom
postronnym.

2.

Wszystkie dokumenty związane z realizacja Umowy powinny zostać oznaczone obowiązującymi
logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im
informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
pod adresem www.poir.gov.pl.

3.

Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przez zespół kontrolujący kontroli danego
Projektu, przesyła Zamawiającemu drogą mailową wersję elektroniczną Informacji pokontrolnej oraz
Listy sprawdzającej do akceptacji.

4.

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów,
o których mowa w ust. 3, akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi.

5.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 4, jest
zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w Informacji pokontrolnej lub Liście sprawdzającej
stosownych zmian lub przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie uwag. Treść Informacji
pokontrolnej, Listy sprawdzającej lub stanowisko w sprawie uwag Wykonawca ponownie przesyła
do akceptacji Zamawiającego.

6.

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów,
o których mowa w ust. 5, akceptuje ich treść.

7.

Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji przez Zamawiającego elektronicznej
wersji Informacji pokontrolnej oraz List sprawdzających, jednak nie później niż 19 dni roboczych od dnia
zakończenia kontroli, przekazuje Zamawiającemu wersje wydrukowane Informacji pokontrolnej
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w dwóch egzemplarzach oraz List sprawdzających w jednym egzemplarzu. Wszystkie egzemplarze
ww. dokumentów przed ich przekazaniem Zamawiającemu muszą być podpisane przez członków zespołu
kontrolującego (eksperta oraz audytora) przeprowadzających kontrolę. Wraz z Informacją pokontrolną
oraz

Listami

sprawdzającymi

Wykonawca

przekaże

Zamawiającemu

akta

kontroli,

w tym m.in. podpisane przez eksperta oraz audytora deklaracje poufności i bezstronności zgodne
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.
8.

Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od dnia zakończenia przez zespół kontrolujący czynności
kontrolnych danego projektu, przekazuje treść Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.

9.

Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta przekaże Wykonawcy
wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi Beneficjent.

10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 9,
przekazać Zamawiającemu zaktualizowaną Informację pokontrolną lub pismo uzasadniające
uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniesionych przez Beneficjenta uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń,
wraz z ponownym przesłaniem Zamawiającemu Informacji pokontrolnej.
11. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania ostatecznej wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej
akceptuje jej treść lub przesyła uwagi.
12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po akceptacji elektronicznej ostatecznej wersji Informacji
pokontrolnej przez Zamawiającego, jednak nie później niż 11 dni od otrzymania informacji, o których
mowa w ust. 11, przekazać Zamawiającemu wersje wydrukowane ww. dokumentu w dwóch
egzemplarzach wraz z ewentualnymi dodatkowymi aktami kontroli nie przekazanymi wraz z pierwszą
wersją Informacji pokontrolnej.
13. Zamawiający do 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Wykonawcy, o którym mowa w ust. 10 przekazuje
treść ostatecznej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.
14. Wykonawca nie później niż do 15 listopada 2019 r. przekaże Zamawiającemu raport końcowy z realizacji
Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
15. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-14, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób wskazany
w SOPZ lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
16. Zasady sporządzania dokumentacji z kontroli oraz terminy jej przekazywania określa SOPZ.
§ 7.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczej kontroli projektu wynosi …………. zł (słownie:
……………. złotych) netto. Cena powyższa zostanie powiększona o należny podatek VAT to znaczy
będzie wynosiła ………… zł brutto (słownie:…………….. złotych).
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2.

Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy uzależniona jest
od ilości kontroli przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Całkowita
wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy nie przekroczy kwoty ………. zł
(słownie: ……………. złotych) netto, powiększonej o należny podatek VAT, tj. ……………. zł (słownie:
…………… złotych) brutto i będzie stanowiła iloczyn liczby faktycznie przeprowadzonych i odebranych
bez zastrzeżeń kontroli oraz ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1.

3. Określona w ust. 1 cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczej kontroli może zostać zmieniona
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. W tym celu każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony
o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia
przez Wykonawcę

dokumentów

potwierdzających

zasadność

zwrócenia

się

Wykonawcy

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
4. Zmiana ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli, w przypadkach wskazanych w ust. 3
Umowy, będzie możliwa po wprowadzeniu zmian ustawowych i po udokumentowaniu odpowiednich
składników wpływających na koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw własności egzemplarzy
utworów oraz autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach przeprowadzonych
kontroli, o których mowa w § 9 Umowy.

6.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w części współfinansowane jest w ramach Rocznego Planu
Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020.
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§ 8.
Zasady dokonywania płatności
1.

Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za każdy miesiąc realizacji Umowy i stanowi iloczyn liczby kontroli
przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej określonej
w § 7 ust. 1 Umowy.

2.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę wypełnionego i zatwierdzonego
przez Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 8 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie faktury VAT.

3.

Wniosek o

wypłatę

przez Zamawiającego

powinien
bez

uwzględniać

zastrzeżeń

w

jedynie

okresie

te

kontrole,

objętym

które

wnioskiem.

zostały odebrane
Odbiór

kontroli

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) przeprowadzeniu przez Wykonawcę kontroli zgodnie z Umową oraz SOPZ;
2) zaakceptowaniu przez Zamawiającego treści Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej;
3) zawarciu przez Wykonawcę w Informacji pokontrolnej i na Liście sprawdzającej ustaleń
i wniosków opartych wyłącznie na faktach i dowodach;
4) ustosunkowaniu się Wykonawcy do ewentualnych uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń do treści
Informacji pokontrolnej zgłoszonych przez Beneficjenta;
5) przekazaniu Zamawiającemu kompletnych akt kontroli;
6) zachowaniu treści Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej przez Wykonawcę w poufności
względem Beneficjenta oraz osób trzecich (treść Informacji pokontrolnej przekazywana jest
Beneficjentowi wyłącznie przez Zamawiającego).
4.

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.

Płatności wynikających z Umowy dokonuje się w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę na fakturze VAT. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

6.

Faktury VAT sporządzane przez Wykonawcę będą wystawiane na:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47 A,
00-695 Warszawa,
NIP 701-007-37-77.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
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§ 9.
Przeniesienie praw autorskich
1. Wykonawca oświadcza, że do niego będą należały autorskie prawa majątkowe do wszystkich
stanowiących przedmiot prawa autorskiego prac powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy (dalej: „utwór”).
2. Z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich stanowiących przedmiot prawa
autorskiego wyników prac powstałych w okresie realizacji Umowy, za który następuje wypłata
wynagrodzenia.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w ramach
wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 Umowy na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili
zawierania Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm., dalej „ustawa o prawie autorskim”),
a w szczególności:
1)

korzystanie z utworów sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby analiz,
zestawień i porównań;

2)

utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);

3)

digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera;

4)

sporządzenie wydruku komputerowego;

5)

zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;

6)

zamieszczenie utworów na stronie internetowej Zamawiającego;

7)

wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz szkoleniach;

8)

wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

9)

prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne
języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do dokonywania opracowań,
przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo do wykonywania praw zależnych do wszelkich utworów stanowiących przedmiot prawa autorskiego
powstałych na danym etapie wykonywania Umowy oraz prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie
tych praw zależnych na polach eksploatacji określonych w ust. 3.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworów powstałych w ramach realizacji Umowy wolnych
od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a także oświadcza i gwarantuje, że korzystanie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 125 z 167

z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw autorskich
ani żadnych innych praw osób trzecich.
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia jej praw w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich
zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych
tytułów przeciwko Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia
z udziału w procesie.
8. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy
utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.
9. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory powstałe w ramach realizacji Umowy oraz
ich opracowania bez oznaczania autorstwa utworów.
§ 10.
Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zmian prawnych dotyczących Zamawiającego, mających znaczenie dla trybu realizacji
kontroli projektów przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1)

jeżeli dotychczasowa realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę wskazywać będzie, iż jest
nieprawdopodobne wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 30 dni od dnia kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;

2)

gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej brzmieniem,
w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji Umowy,
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu –
w terminie 30 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu;

3)

gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne lub naprawcze albo zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości – w terminie 30 dni
od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej
przyczyny;

4)

jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi opóźnienie z winy
Wykonawcy w realizacji co najmniej 10 kontroli – w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny.
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3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, jeśli Zamawiający
nie odbierze bez zastrzeżeń co najmniej 10 kontroli lub jeśli ocena realizacji przedmiotu Umowy, o której
mowa w § 5 ust. 8 Umowy, wskaże błędy merytoryczne zawarte co najmniej w 10 Informacjach
pokontrolnych przygotowanych przez Wykonawcę. Za błąd merytoryczny Strony uznają w szczególności:
1) nieprawidłowe ustalenia wynikające m.in. z nieuwzględnienia podczas kontroli informacji zawartych
w dokumentach dotyczących Projektu, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego
przed kontrolą;
2) błędy rachunkowe;
3) błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji obowiązującego prawa.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 1 lub 2:
1)

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis
wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy;

2)

wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
zakresu prac przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia
od Umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.
§ 11.
Kary umowne

1.

Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
1)

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 2 Umowy
– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy;

2)

wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji
pokontrolnych lub List sprawdzających, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy – w wysokości 100 zł
brutto (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)

zrealizowania poszczególnych kontroli w trybie niezgodnym z Umową z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdą kontrolę
zrealizowaną niezgodnie z Umową i SOPZ;

4)

błędów merytorycznych w Informacjach pokontrolnych lub Listach sprawdzających – w wysokości
100 zł za każdy błąd merytoryczny;
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5)

niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z § 5 ust. 4 i 12 Umowy –
w wysokości 10% ceny jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 Umowy, za każdą nieprawidłowo
przeprowadzoną kontrolę;

6)

w przypadku braku odbioru przez Zamawiającego jednostkowej kontroli bez zastrzeżeń,
rozumianego jako niezaakceptowanie treści Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej
zgodnie z procedurą kontroli określoną w SOPZ – w wysokości 50% ceny jednostkowej określonej
w § 7 ust. 1 Umowy, za każdą nieodebraną kontrolę, o ile wykonana praca będzie miała
dla Zamawiającego znaczenie;

7)

w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 4
ust. 14 Umowy – w wysokości 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) za każdy
przypadek naruszenia.

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, w związku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową i załącznikami do niej, inny niż określony
w ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy za każdy przypadek
naruszenia.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
przez Wykonawcę, na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty lub z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
4. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą
wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.
§ 12.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto
podanej w Ofercie Wykonawcy w formie ……………...
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach
określonych w art. 149 ustawy PZP.
3. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym, jeżeli zabezpieczenie wniesiono
w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
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§ 13.
Zmiany w Umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie aneksów do Umowy, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5 oraz § 14 ust. 2 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
1)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Przedmiotu Umowy,

2)

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,

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.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy jest ona
korzystna dla Zamawiającego oraz nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania Umowy,
a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ
na realizację Umowy, tj. w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, ze zm.);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, każda ze stron
umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić
się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
§ 14.
Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy
1. Korespondencja związana z realizacją Umowy, z wyjątkiem korespondencji mailowej, będzie kierowana
pod adres:
1)

Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Kontroli Projektów
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ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa
2)

Wykonawcy: …………………………………………………..

2. Zmiana adresu Strony nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Strony mają
obowiązek informowania na piśmie o zmianie danych wskazanych w ust. 1 przez cały okres realizacji
Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 wszelką korespondencję
wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.
§ 15.
Rozwiązywanie sporów
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej
zwłoki w drodze wspólnych negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w sposób
wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§16.
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach, których nie reguluje Umowa, będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz innych obowiązujących przepisów
z zakresu ochrony danych osobowych. .

2.

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

3.

Jednocześnie z Umową zawierana jest Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

4.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

5.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Kopia Oferty Wykonawcy,
Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Złącznik nr 3 - Wzór Informacji pokontrolnej,
Załącznik nr 4 - Wzór Listy sprawdzającej,
Załącznik nr 5 - Wzór raportu końcowego z realizacji usługi,
Załącznik nr 6 - Wzór deklaracji poufności i bezstronności,
Załącznik nr 7 – Wzór umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych,
Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o wypłatę,
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Załącznik nr 9 - Pełnomocnictwo Zamawiającego do podpisania umowy,
Załącznik nr 10 - Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy.
Zamawiający:

............................................................................
podpis

Wykonawca:

............................................................................
podpis
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Załącznik nr 3 do Umowy

Informacja pokontrolna
Informacja pokontrolna z kontroli nr …. /….
Część I –weryfikacja finansowa
1

Podstawa prawna
kontroli
2
Nazwa jednostki
kontrolującej
3
Osoby uczestniczące
w kontroli ze strony
jednostki kontrolującej
4
Termin kontroli
5
Rodzaj kontroli
(planowa, doraźna,
trwałości)
6
Nazwa jednostki
kontrolowanej
7
Adres jednostki
kontrolowanej
8
Nazwa i numer
kontrolowanego
projektu,
Działanie/Priorytet,
ewentualnie nr umowy
(w przypadku kontroli
projektów)
9
Zakres kontroli
10 Informacje na temat
sposobu wyboru
dokumentów do
kontroli
11 Ustalenia kontroli –
opis istniejącego
podczas kontroli stanu
11a Ustalenia dotyczące
zweryfikowanych
dokumentów
potwierdzających
poniesienie wydatków
11b Ustalenia dotyczące
zweryfikowanych
postępowań
przetargowych
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11c Ustalenia dotyczące
kwalifikowalności
VAT
12 Informacje o
kontrolowanym
13 W trakcie kontroli
wyjaśnień udzielali:
14 Wnioski z
przeprowadzonej
kontroli
15 Stwierdzone
nieprawidłowości
/uchybienia
16 Zalecenia pokontrolne

...................................................................................................
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego wraz z datą)

.
Miejsce i data sporządzenia dokumentu: ……………………………
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Załącznik nr 4 do Umowy
Lista sprawdzająca dla kontroli na miejscu projektu – obszary do wyboru podczas kontroli

Część I – kontrola finansowa
LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:
Nr projektu:
Tytuł projektu:
Nazwa Beneficjenta:
Skróty:
IP – Instytucja Pośrednicząca

Typ kontroli: planowa/doraźna
Termin kontroli:

Lp.
1.
1.1
1.2

Pytania

Tak

Nie

Nie dotyczy

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu
Czy istnieje zgodność projektu z polityką horyzontalną UE z
zakresie przestrzegania zasad równego traktowania (wpływ co
najmniej neutralny)?
Czy oględziny potwierdzają, że u Beneficjenta (lub
konsorcjanta/partnera) znajduje się
amortyzowany/leasingowany/wynajmowany/dzierżawiony
sprzęt i jest wykorzystywany do realizacji projektu?

1.3
1.4

2.
2.1
2.2

Rozliczenia finansowe
Czy prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji
gospodarczych dotyczących projektu?
Czy księgowań dokonano na odpowiednich kontach?
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Uwagi

2.2.1
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

3.
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Czy zakupiony środek trwały znajduje się w ewidencji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
Czy zapisy księgowe poparte są dowodami księgowymi?
Czy Beneficjent w sposób prawidłowy dokonuje księgowania
otrzymanych zaliczek oraz ich rozliczania?
Czy Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowoksięgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie
wydatków?
Czy dowody księgowe zostały opisane zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020?
Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone/
wykonane?
Czy jakiś wydatek został dwukrotnie przedstawiony we
wnioskach o płatność?
Czy weryfikowane dokumenty księgowe nie zostały opatrzone
adnotacją instytucji wdrażających inne programy operacyjne
w perspektywie 2014 – 2020?
Czy Beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?
Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie?
Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została
udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np.
poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia
wykonanych prac?
Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych/ Zasady konkurencyjności
Stosowanie ustawy Pzp
Czy postępowanie prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego? Jeśli nie czy
spełnione zostały przesłanki wyboru dla wyboru trybu innego
niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony?
Czy ustalenie wartości zamówienia jest prawidłowe i właściwie
udokumentowane?
Czy kryteria wyboru wykonawcy są zgodne z zasadą
konkurencyjności?
Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z projektem?
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3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
2.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23
3.1.24
3.1.25
3.2
3.2.1

Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami
ustawy PZP?
Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy
ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?
Czy Beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i czy został podpisany
przez uprawnione osoby?
Czy dopełniono obowiązków w zakresie zamieszczania
ogłoszenia o zamówienie publiczne?
Czy wszystkim Wykonawcom udostępniono dokumentację
przetargową?
Czy wszystkim Wykonawcom udzielono odpowiedzi na
pytania?
Czy oferty wpłynęły w terminie?
Czy prawidłowo dokonano otwarcia ofert?
Czy wykluczenie Wykonawcy z postępowania było zasadne?
Czy odrzucenie ofert w postępowaniu było zasadne?
Czy dopełniono obowiązku poinformowania Wykonawców o
Wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu ofert?
Czy członkowie Komisji Przetargowej podpisali oświadczenie
zgodnie z art.17 PZP?
Czy oferty zostały ocenione zgodnie ze sposobem oceny ofert
zawartym w SIWZ?
Czy wybrano najkorzystniejszą ofertę?
Czy wybrana oferta spełnia warunki formalne?
Czy dopełniono obowiązku poinformowania o wyborze
najkorzystniejszej oferty?
Czy dopełniono obowiązku ogłoszenia o wyborze wykonawcy?
Czy w trakcie postępowania prawidłowo rozpatrywano
odwołania?
Czy zakres dostaw/usług/robót budowlanych określanych w
umowie z Wykonawcą jest zgodny z projektem?
Czy termin wykonania zamówienia jest zgodny z terminem
wskazanym w umowie?
Jeśli wykonanie zamówienia odbyło po terminie wskazanym w
umowie, czy naliczono i wyegzekwowano kary umowne?
Stosowanie zasady konkurencyjności
Czy Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu
do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.2.7
A)
B)
C)
D)
E)

dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4
pkt 8 ustawy PZP w przypadku Beneficjentów zobowiązanych
do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień
wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?
Czy Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj.
dokonał zsumowania usług i towarów w ramach danego
projektu realizowanego przez Beneficjenta przy uwzględnieniu
kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub
funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości
podmiotowej?
Czy Beneficjent umieścił zapytanie ofertowe na dedykowanej
stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, a do momentu jej uruchomienia wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych
wykonawców oraz upublicznił na swojej stronie internetowej?
Czy w przypadku zamówień nieprzekraczających wartości
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, udzielanych przez
Beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów
ustawy PZP zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na
stronie internetowej przeznaczonej do zamieszczania zapytań
ofertowych innej niż strona wskazana w komunikacie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju?
Czy w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż
próg określony w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Dzienniku
Urzędowym UE ?
Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego
(w przypadku dostaw i usług)?
Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane
elementy, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia?
Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?
Informacje o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu
przyznawania punktacji?
Termin i sposób składania ofert?
Informacje na temat zakresu wykluczenia w przypadku
wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 153 z 167

F)
3.2.8

3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14

3.2.15
4.
8.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Warunki zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego
(o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?
Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo
skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub
źródła?
Czy Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający
prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą
konkurencyjności?
Czy Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród
złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?
Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?
Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio
upubliczniona?
Czy Beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi
powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?
Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców?
W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w
konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest
nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za
niekwalifikowalny?
Kontrola zatrudniania pracowników
Czy zatrudnienie pracowników zostało zaplanowane w
projekcie?
Czy Beneficjent prowadzi akta osobowe pracowników
zaangażowanych w realizację projektu?
Czy Beneficjent posiada ewidencję czasu pracy osób
zaangażowanych w realizację projektu?
Czy pracownicy mają w swoim zakresie obowiązków zadania
dotyczące projektu?
Czy pracownicy mają w swoim zakresie obowiązków zadania,
które nie dotyczą projektu?
- Jeśli pracownicy wykonują inne zadania niezwiązane z
projektem, czy prowadzona jest ewidencja dot. czasu pracy
przeznaczonego na realizację projektu?
-Czy został określony wiarygodny sposób obliczania kosztów
wynagrodzenia pracowników dotyczący projektu?
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4.6
4.7
4.8
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.
6.1

6.2

6.3

Czy obciążenia wynagrodzenia pracowników np. składka
zdrowotna zostały prawidłowo naliczone i opłacone?
Czy ewidencja księgowa wynagrodzeń jest prawidłowo
prowadzona?
Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób wykonujących
zadania w projekcie nie przekracza 276 godzin miesięcznie?
Działania promocyjno-informacyjne
Czy właściwie oznaczono miejsce realizacji projektu?
Czy na stronie internetowej Beneficjenta zawarte są wszystkie
wymagane informacje nt. realizowanego projektu?
Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFRR i UE?
Czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio
oznakowana (np. dokumentacja przetargowa)?
Czy prawidłowe logo zostało umieszczone na materiałach
informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Wytycznymi MR?
Czy pracownicy zatrudnieni w ramach projektu zostali
poinformowani o współfinansowaniu ich wynagrodzenia ze
środków EFRR?
Stwierdzone wydatki niekwalifikowane
Czy w trakcie weryfikacji dokumentów potwierdzających
poniesienie wydatków w projekcie został stwierdzony przez
Zespół kontrolujący wydatek niekwalifikowany? (jeśli
odpowiedź brzmi TAK, przejdź do kolejnego pytania)21
Czy przez ujęcie powyższego wydatku niekwalifikowanego
nastąpiło naruszenie przepisu prawa wspólnotowego (poprzez
naruszenie przepisu prawa wspólnotowego należy rozumieć
także naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa krajowego
zawartych w ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach,
wytycznych, zaleceniach, umowach o dofinansowanie oraz
innych regulacjach, których obowiązek stosowania spoczywa
na Beneficjencie projektu)? (jeśli odpowiedź brzmi TAK,
przejdź do kolejnego pytania)
Czy stwierdzone naruszenie przepisu prawa wspólnotowego
zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony
Beneficjenta? (jeśli odpowiedź brzmi TAK, przejdź do
kolejnego pytania)

Pytania 4.7a należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy z ustaleń pokontrolnych będących w posiadaniu Instytucji Pośredniczącej wynika, że ujęcie danego wydatku w
dokumentacji rozliczającej projekt może stanowić nieprawidłowość w rozumieniu regulacji UE.
21
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6.4

6.5

7.
7.1

7.1.1
7.2

7.3

7.4
7.5

8.
8.1

Czy ujęcie powyższego wydatku niekwalifikowanego
spowodowało szkodę (szkoda faktyczna) lub mogłoby
spowodować szkodę (szkoda potencjalna) w budżecie ogólnym
Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego
wydatku z budżetu ogólnego?
Czy powyższy wydatek niekwalifikowany stanowi
nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 rozporządzenia
1303/2013? (jeśli odpowiedź na pytania 6.1- 6.4 brzmi TAK,
należy zaznaczyć TAK)
Pomoc publiczna22
Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację
projektu z innych źródeł?
- czy otrzymał lub ubiega się o pomoc publiczną lub pomoc de
minimis ze źródeł krajowych lub zagranicznych na te same
wydatki kwalifikowane?
Weryfikacja otrzymanej pomocy publicznej w bazie SUDOP
Jeśli tak, czy otrzymana pomoc publiczna na realizację projektu
z innych źródeł nie została wykazana jako wkład własny
Beneficjenta?
Czy na sprzęcie finansowanym w ramach PO IR znajdują się
oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do
refundacji lub zakupiony z innych źródeł?
- czy z dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta
wynika, że finansowane środki trwałe w ramach PO IR nie
zostały przedstawione do refundacji lub zakupione z innych
środków?
Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości
minimalnej, określonej przepisami prawa?
Czy Beneficjent poniósł wkład własny w założonej wysokości
w związku z ponoszonymi wydatkami objętymi pomocą
publiczną?
Kwalifikowalność VAT
Czy
podatek VAT
jest
kwalifikowany w
projekcie?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Uwagi

Tak

Nie

Nie dotyczy

Uwagi

W przypadku, gdy kontrola zagadnień nie jest możliwa na dokumentach źródłowych odpowiedzi na pytania należy zweryfikować w oparciu o oświadczenia złożone przez
Beneficjenta.
22
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8.2

Czy beneficjent jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem
VAT (weryfikacja w oparciu o deklaracje VAT, rejestr
zakupów, portal podatkowy Ministerstwa Finansów)
8.3
Czy uległ zmianie status beneficjenta w zakresie możliwości
odliczania podatku VAT?
9.
Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym
9.1
Czy dokumenty nie wykazują cech fałszerstwa?
9.2
Czy stwierdzono przypadki powiązań osobowych?
9.3
Czy stwierdzono przypadki nieuzasadnionego dzielenia
zamówienia?
9.4
Czy stwierdzono przypadki faworyzowania określonych
wykonawców?
Sporządzono dnia:

Tak

Nie

Nie dotyczy

Uwagi

Podpis członków Zespołu kontrolującego:
1.………………………………………….
2.…………………………………………..
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Załącznik nr 5 do Umowy
RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI USŁUGI
do umowy nr: ……….. z dnia ……………. roku

Okres realizacji usługi: ………………

I. DANE WYKONAWCY
1. Nazwa firmy:………………
2. Dane teleadresowe:
3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:……………
4. Załączniki:
4.1

Wykaz kontrolowanych projektów – sporządzony wg załącznika

4.2

Faktura za wykonanie usługi

II. PRZEBIEG REALIZOWANEJ USŁUGI
a. Opis zastosowanej metodologii kontroli (maks. 1 strona)
b. Główne wnioski dotyczące obszaru kontroli (maks. 1 strona)
c. Trudności w realizacji usługi (maks. 1 strona)
d. Ewentualne

spostrzeżenia

i

rekomendacje

dla

Zamawiającego

dotyczące

przeprowadzania kontroli projektów (maks. 1 strona)

…………………
/data sporządzenia /

……………… …..………………………..
/podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu/
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Załącznik do raportu końcowego – Wykaz przeprowadzonych kontroli projektów w okresie od ……. do …..
Lp. Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa

Imię

Termin

Data

Zalecenia pokontrolne

i adres

i nazwisko

przeprowadzenia

zakończenia

wynikające z uchybień

Beneficjenta

osób

czynności kontrolnych

kontroli*

wskazanych w Informacjach

kontrolując

w miejscu realizacji

ych

projektu

Uwagi

pokontrolnych

(od… do…)
1

2

3

4

5

6

7

8

* Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji Informacji pokontrolnej
Oświadczam, że informacje zawarte w raporcie są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego,
dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Imię i Nazwisko …………………………………………….

Data, Miejscowość ……………………………………………………….
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9

Załącznik nr 6 do Umowy
DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI
Dotyczy kontroli nr ………………………..
Dot. projektu nr …………………………….
Imię i nazwisko : …………………………

Niniejszym oświadczam, że:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z pracownikami
instytucji podlegającej kontroli. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego zwierzchnika i wycofanie się z kontroli
tej instytucji.
Przed upływem roku od daty rozpoczęcia kontroli instytucji nie pozostawałem/łam w stosunku
pracy lub zlecenia z instytucją podlegająca kontroli ani nie byłem/łam członkiem władz instytucji
kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego i wycofania się z kontroli instytucji.
Nie pozostaję z pracownikami instytucji podlegającej kontroli w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie swojego przełożonego i wycofania się z kontroli tej instytucji.
oświadczam, że jestem świadomy(-a) treści art. 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE, Euratom) nr 1605/2002, który stanowi, że:
„1. Wszystkim podmiotom upoważnionym do działań finansowych oraz wszystkim innym
osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w
działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu zakazuje się
podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich
interesów z interesami Unii.
Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie
funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w
ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub
przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z
odbiorcą”.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne
fakty ani okoliczności dawne ani obecne, ani mogące pojawić się w dającej się przewidzieć
przyszłości, które mogłyby podważyć moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron.
Potwierdzam, że jeżeli podczas wykonywania swoich obowiązków stwierdzę lub okaże się, że taki
konflikt występuje lub wystąpił, zgłoszę go natychmiast przełożonemu i – jeżeli konflikt interesów
zostanie stwierdzony – zaprzestanę udziału we wszystkich powiązanych z sytuacją konfliktu
działaniach.
Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą.
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9.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub po kontroli i zgadzam się,
że informacje te nie powinny być ujawnione osobom postronnym.

Data:……………………………………….
Podpis:…………………………………
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Załącznik nr 7 do Umowy
Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
(dalej jako „Umowa”)
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), ul. Nowogrodzka 47a,
działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1249 ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-00737-77,zwanym dalej „Administratorem”
a
………………………………… z siedzibą w ……………………….., adres: ………………………….,
posiadającą REGON: …………………. oraz NIP: …………………….., zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla ……………… w ………………, ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: ………………………………, zwanym dalej
„Podmiot
przetwarzający”.
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego Podmiotu Przetwarzającego stanowi Załącznik nr …. do Umowy)
Mając na uwadze fakt, iż:
Strony zawarły umowę z dnia …………… w przedmiocie koordynacji i przeprowadzenia w 2018 r.
oraz w 2019 roku maksymalnie 54 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane
w ramach Poddziałań 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”, 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej” oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badana naukowe i prace
rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie, której Podmiot
przetwarzający zobowiązał się do przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa Główna”),
§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: nazwiska
i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL,
numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, numer
konta bankowego, e-mail.
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane dotyczą następujących kategorii osób:
beneficjenci, eksperci, personel projektu, konsorcjanci, wykonawcy wybrani przez beneficjenta
w ramach postępowań ofertowych, oferenci biorący udział w postępowaniach ofertowych.
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej umowy odbywa
się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących
kategorii przetwarzań: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
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5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje
się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
§2
Obowiązki i odpowiedzialność Stron
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4
pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane
osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z właściwymi
przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją
ochrony danych.
3. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, Administrator powierza
Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów
danych oraz kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora –
co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim
wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest
poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego,
wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej
lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.
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d) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane
przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy,
a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;
e) niezwłocznie informować Administratora danych o obowiązku prawnym udostępnienia
danych osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności
osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację i/lub szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych,
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których
mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 poniżej;
h) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
i)

niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała
do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania
praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej
korespondencji;

j)

udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się
do nich;

§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania
takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem
Administratora na podstawie niniejszej Umowy oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także innych odnośnych przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje
się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu
i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.
§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, który zawierać będzie informacje określone w pkt a – d
Artykułu 30 ust. 2 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zobligowany będzie do wyznaczenia
inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot
przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności
do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora
żądania, w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten
fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl .

następuje

na

adres

mailowy:

7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
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8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku
z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej
zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków
naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tą
dokumentację na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób przy pomocy, których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania
i zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych
osobowych w sposób naruszający przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał
poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora danych lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem danych na jego
żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, których dane dotyczą,
jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający
w stosunku do Administratora danych.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji niniejszej umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części
odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim
w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
wskazanych powyżej.
§6
Prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy danych
osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie
do współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe
szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi
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lub audytorowi
w tym inspekcji.

upoważnionemu

przez

administratora

przeprowadzanie

audytów,

2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych
od przekazania Podmiotowi przetwarzającemu
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora danych zobowiązany jest
do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych
osobowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora danych lub upoważniony
przez Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających
na celu usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu,
bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§7
Wsparcie administratora danych w realizacji praw określonych w rozdziale III RODO
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości
pomaga Administratorowi danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora danych w zakresie
realizacji następujących praw podmiotów danych:
a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawo do usunięcia danych osobowych,
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
f.

Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
lub o ograniczeniu przetwarzania,

g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawo do sprzeciwu,
i.

Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.
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3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora danych w zakresie uzyskania wsparcia
w związku z realizacją praw wymienionych w ust. 9 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni
od otrzymania żądania poinformuje Administratora danych o wykonaniu żądania.
4. Jeżeli podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 3,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny,
dla których nie zrealizował żądania Administratora.
§8
Czas trwania umowy
1. Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma
obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratora wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.
§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwóch dla Administratora i po jednym
dla Podmiotu przetwarzającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
prawa kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy bez pisemnej zgody Administratora danych.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Podmiot
przetwarzający przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
oraz niniejszej umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej
lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi
wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki.
5. Zmiana niniejszej umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot
przetwarzający z usług dalszych przetwarzających,
Załącznik nr 2 - wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Podmiotu Przetwarzającego.
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_______________________
Administrator

________________________
Podmiot przetwarzający
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Załącznik nr 1
do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, niniejszym wyrażam zgodę
na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na podstawie niniejszej
umowy.
Oświadczam, że podmiot przetwarzający przedstawił mi listę podprocesów, z których usług korzysta.
Lista stanowi załącznik do niniejszej umowy.

W imieniu administratora danych
……………………………………….
podpis, pieczątka, data
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Załącznik nr 8 do Umowy
/wzór/
Data wpływu: ……………………………
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia
do umowy nr: ……….. z dnia ……………. roku

1. Wniosek za okres od …………………. do ………………….

Nr wniosku:

Wnioskowana
kwota

……………………zł
(słownie…………………………………………………………………………………….)

2. Stan realizacji przedmiotu Umowy

Liczba przeprowadzonych kontroli:
Liczba zakończonych kontroli:
Liczba prawidłowo przeprowadzonych kontroli*:
Liczba kontroli pozostałych do przeprowadzenia:
*Rozumianych, jako kontroli zaakceptowanych przez Zamawiającego

3. Wynagrodzenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 171 z 167

1.

2.

Liczba prawidłowo

Cena

przeprowadzonych

jednostkowa

kontroli

(netto)

3.

4.

Wartość

Wartość
wynagrodzenia
netto
(kol. 1 * kol. 2)

5.

wynagrodzenia
Podatek VAT

brutto
(kol. 3 + kol. 4)
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Załącznik do wniosku o wypłatę wynagrodzenia - Wykaz przeprowadzonych kontroli realizacji projektów w okresie od …………… do ……………

Lp.

Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa i adres

Termin

Osoby

Data

podmiotu

przeprowadze

kontrolujące

zakończenia

kontrolowanego

nia kontroli w

(imię, nazwisko)

kontroli

6

8

Uwagi

miejscu
realizacji
projektu
1

2

3

4

5

9

* Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji Informacji pokontrolnej

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego,
dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
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Imię i Nazwisko …………………………………………….

Data, Miejscowość ……………………………………………………….

Podpis ……………………………………………………...

Pieczęć firmowa …………………………………………………………..
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Załącznik nr 9 do Umowy
Lista sprawdzająca do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa i numer projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa beneficjenta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa przedsięwzięcia: 23
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lista sprawdzająca do kontroli projektów pod kątem środowiskowym

Lp.
1.

Pytanie

Na podstawie jakich dokumentów i której
części należy dokonać weryfikacji
informacji zawartych w pytaniu?

Czy w ramach projektu
1) opis przedsięwzięcia w dokumentacji
realizowane jest przedsięwzięcie projektu (projekt budowlany, studium
wymagające uzyskania decyzji o wykonalności, itp.)
środowiskowych
uwarunkowaniach?

23

TAK

NIE

Nie dotyczy

UWAGI

Skąd wynika konieczność
zweryfikowania informacji
zawartej w pytaniu?
(np. konkretny przepis prawa)
1) art. 3 ust.1 pkt 13 oraz dział V,
rozdział 3 ustawy OOŚ,
2) rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać
na środowisko

Należy wypełnić, jeżeli projekt ubiegający się o dofinansowanie składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy OOŚ
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2.

3.

4.

5.

Czy beneficjent posiada
prawomocną decyzję o
środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia?
( o ile była ona wymagana)
a) czy decyzja o
środowiskowych
uwarunkowaniach została
wydana i stała się ostateczna
przed rozpoczęciem realizacji
przedsięwzięcia?
b) czy decyzja o
środowiskowych
uwarunkowaniach obejmuje
całość realizowanego
przedsięwzięcia?
W przypadku, gdy z decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach wynikał
obowiązek przeprowadzenia
ponownej OOŚ – czy
przeprowadzono ponowną OOŚ?
W przypadku gdy było
wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę – czy
zostało ono wydane?
a) czy pozwolenie na budowę
jest prawomocne?
Czy eksploatacja
przedsięwzięcia wymagała
uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, a jeśli tak – czy
beneficjent uzyskał pozwolenie
na użytkowanie?

1) decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach

jw.

1) decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
2) dziennik budowy

jw.

1) decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
2) opis przedsięwzięcia w dokumentacji
projektu (projekt budowlany, studium
wykonalności, itp.)
1) decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
2) dokumentacja postępowania w sprawie
decyzji „budowlanej”

jw.

1) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę

art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane

1) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę

jw.

1) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę
2) decyzja udzielająca pozwolenia na
użytkowanie

art. 49 ust. 5 oraz art. 55 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane

Dział V rozdział 4 ustawy OOŚ
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6.

W przypadku przedsięwzięć, dla 1) Kopia zawiadomienia skierowanego do
których istniał obowiązek
wojewódzkiego inspektora ochrony
uzyskania decyzji o
środowiska
środowiskowych
uwarunkowaniach – czy na 30
dni przed uruchomieniem
instalacji wojewódzki inspektor
ochrony środowiska został
powiadomiony o planowanym
terminie uruchomienia instalacji
i terminie zakończenia rozruchu?

art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wynik weryfikacji (pozytywna, negatywna, do uzupełnienia/wyjaśnienia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Weryfikacji dokonał/a (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, data i podpis)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zaakceptował/a (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, data i podpis
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Objaśnienia do listy sprawdzającej:
1. Wykaz stosowanych skrótów:
OOŚ – ocena oddziaływania na środowisko
Ustawa OOŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)
2. Wypełniając niniejszą listę należy opierać się na wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz na treści przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.
3. Ilekroć jest mowa o „prawomocnej” lub „ostatecznej” decyzji administracyjnej – należy mieć na uwadze przepisy postępowania administracyjnego oraz przepisy o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi. Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej (według kodeksu postępowania
administracyjnego, postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne; utrzymanie w mocy decyzji administracyjnej przez organ II instancji oznacza, że decyzja organu I instancji
staje się „ostateczna”), natomiast dopiero prawomocna decyzja (utrzymana w procedurze skargowej przez sąd administracyjny) gwarantuje zgodność z wymaganiami dyrektywy
OOŚ. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której przedsięwzięcie jest realizowane, a wskutek wyroku sądu administracyjnego decyzja zostaje uchylona, co stanowiłoby
uchybienie celów stawianych przez dyrektywę OOŚ.
4. Ilekroć jest mowa o dyrektywie OOŚ lub dyrektywie siedliskowej, należy przez to rozumieć odpowiednio:
 dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
 dyrektywę 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
5. Przez pojęcie „przedsięwzięcia” należy rozumieć, zgodnie ustawą OOŚ, „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie
sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one
realizowane przez różne podmioty”. Ponadto należy pamiętać że pojęcie „przedsięwzięcia”, które może podlegać ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000, jest znacznie szersze
niż definicja z ustawy OOŚ.
6. W przypadku, gdy z odpowiedzi na pytanie nr 2 wynika że beneficjent nie posiada prawomocnej i wymaganej prawem decyzji o środowiskowych uwarunkowania – należy
dokonać negatywnej oceny projektu (a w ślad za tym – stosownej korekty finansowej). Należy pamiętać, że do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić wyłącznie na podstawie
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7. Przez „całość realizowanego przedsięwzięcia”, o której mowa w pytaniu nr 2b, należy rozumieć wszystkie kluczowe zadania będące integralną częścią przedsięwzięcia;
przedsięwzięcia powiązane technologicznie powinny być traktowane jak jedno przedsięwzięcie, nawet jeżeli są realizowane przez odrębne podmioty.
8. W rubryce „Uwagi” należy wskazać właściwy dokument potwierdzający wypełnienie punktu z listy. Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do przedmiotowego przedsięwzięcia
należy wypełnić rubrykę „Nie dotyczy”. Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie wyrażona jako TAK lub NIE należy w uwagach doprecyzować (o ile to konieczne) i uzasadnić
stanowisko.
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE
Lp.
1

Pytanie
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe planuje
wyznaczyć/wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IOD)?

2

Jeżeli nie planuje
wyznaczyć/nie został
wyznaczony IOD to proszę o
wskazanie innej osoby do
kontaktu w kwestiach
związanych z ochroną
danych osobowych.
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wprowadził
środki techniczne i
organizacyjne, które będą
spełniały wymogi RODO
oraz innych aktów
regulujących legalne
przetwarzanie danych
osobowych?
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe korzysta z
dalszych przetwarzających
dane osobowe w procesie
przetwarzania danych
osobowych na zlecenie
administratora danych
osobowych?
Jeżeli podmiot
przetwarzający dane
osobowe korzysta z dalszych
procesorów to czy są oni
zlokalizowani w ramach
EOG?
Czy dalszy procesor stosuje
środki techniczne i
organizacyjne spełniające
wymogi RODO oraz
przepisów krajowych w
zakresie ochrony danych
osobowych?
Jeżeli transfer danych
odbywa się poza EOG to na
jakiej podstawie prawnej?

3

4

5

6

7

Odpowiedź
*
- tak zaplanowano wyznaczenie
- tak wyznaczono
- nie zaplanowano wyznaczenia
(uzasadnienie: np. nie jest
wymagane przepisami prawa)
- zaplanowano wyznaczenie
(kiedy: podać przewidywaną datę)

Uwagi

Osoba do kontaktu…..,
stanowisko/funkcja…., numer tel.

TAK/NIE/INNE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
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8

9

10

11

12

Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe prowadzi
rejestr kategorii czynności
dla powierzonych operacji
przetwarzania danych
osobowych?
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe wdrożył
procedury dotyczące
zarządzania incydentami
bezpieczeństwa?
Czy podmiot przetwarzający
wprowadził środki
zapewniające, że systemy IT
używane do przetwarzania
danych osobowych są
zgodne z RODO oraz innymi
aktami regulującymi
przetwarzanie danych
osobowych?
Czy podmiot przetwarzający
realizuje regularne audyty z
zakresu bezpieczeństwa
danych osobowych? Jeżeli
tak to w jakich odstępach
czasu odbywają się audyty?
czy może udostępnić
raporty?
Czy podmiot przetwarzający
dane osobowe posiada
aktualny certyfikat ISO
27001?

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

*Właściwe podkreślić/uzupełnić

Oświadczenie:
W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/na zlecenie Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą.
W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później
niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

……………………..
data

…………………………………
podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Wypełnia IOD NCBiR:
Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

……………………..
data

…………………………………
podpis
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Załącznik nr 9 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

(oznaczenie sprawy 20/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1
Niniejszym oświadczam, iż wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/wydano2
prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję
administracyjnej/administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.”
2

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 10 do SIWZ
Nazwa
Wykonawcy
w
imieniu
którego
składane
jest
oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w roku 2018 i 2019 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 20/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1

Niniejszym
oświadczam,
że
wobec
podmiotu,
który
reprezentujemy,
2
nie orzeczono/orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz2 ubiegania się
o zamówienia publiczne.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2

niepotrzebne skreślić
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