ZATWIERDZAM
Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów

Warszawa, 20.08.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.
Nr postępowania: 21/18/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
ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

2.

Bartosz Tulibacki
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

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. Oferty częściowe - przedmiot zamówienia składa się z dwóch części. Zamawiający przewiduje
możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie
części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej ilości części, na które Wykonawca
może złożyć ofertę i które może wykonać w ramach zamówienia publicznego.
3.3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
3.3.1. w ramach części I – przeprowadzeniu w 2018 roku 22 (dwudziestu dwóch) kontroli
trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji
Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz
przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
3.3.2. w ramach części II – przeprowadzeniu w 2018 roku 6 kontroli trwałości po zakończeniu
realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura
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szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
przygotowanie

raportu

końcowego

z

realizacji

przedmiotu

zamówienia

oraz

przeprowadzeniu w 2019 roku 3 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów
współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie raportu
końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
Łącznie w roku 2018 i roku 2019 przewidziane jest przeprowadzenie 9 kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektów oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z
kontrolą oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 (w odniesieniu
do części I zamówienia) oraz w Załączniku nr 2 (w odniesieniu do części II zamówienia) 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.
3.5. Miejsce przeprowadzenia kontroli:
3.5.1 w ramach części I – kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji
projektów oraz w siedzibie Beneficjenta,
3.5.2 w ramach części II – kontrole przeprowadzane będą na terenie kraju, w miejscu realizacji
projektów, tj. na miejscu budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury oraz w
siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem.
3.6 Z racji na specjalistyczny charakter zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę.
3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.8 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów
udziału w postępowaniu.
3.9 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.10 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.11 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.
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4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1 Termin wykonania zamówienia w ramach części I - przewidziano następujące terminy realizacji
usługi:
1)

termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 18 grudnia 2018
roku;

2)

termin przekazania raportu końcowego z przeprowadzonych kontroli - 25 lutego 2019 roku,

4.2 Termin wykonania zamówienia w ramach części II - przewidziano następujące terminy realizacji
usługi:
1. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2018 roku:
1) termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu - 18 grudnia
2018 roku;
2) termin przekazania raportu końcowego z przeprowadzonych kontroli - 25 lutego 2019 roku,
2. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku:
1) termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu - 28 czerwca
2019 roku;
2) termin przekazania raportu końcowego z przeprowadzonych kontroli - 30 sierpnia 2019
roku.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
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 certyfikacyjne 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 5 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 przypadku składania oferty na I część zamówienia:
5.2.1.1. 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
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zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art.
22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej 2 usług
polegających na przeprowadzeniu, w ramach każdej usługi, co najmniej 10 kontroli na
miejscu realizacji projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym:
a) wartość każdej z tych usług wyniosła co najmniej 70 tys. złotych brutto.
b) każda usługa winna być wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego
oraz zlecającego realizację kontroli,
c) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami
umowy o dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
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 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), art. 44 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz.
1788 z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 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 2016 r., poz. 383 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 7.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ
dokumenty, których mowa w pkt. 7.6.5. 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. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5.
SIWZ.
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 5.2.1.1. SIWZ spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza aby
Wykonawcy w wykazach usług dot. odpowiednio I i II części, wskazali te same usługi, pod
warunkiem, że będą one spełniały wymogi, o których mowa powyżej.
5.2.1.2. zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponować co najmniej pięcioma osobami,
w tym:
1)

czterema ekspertami, tworzącymi minimum dwa niezależne co najmniej dwuosobowe
zespoły kontrolujące, z których każdy ekspert:
a) musi spełniać warunki 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.),
b) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji co najmniej
20 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub
środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym:
i. kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
wykonawca

był

podmiotem

zewnętrznym

w

stosunku

do

podmiotu

kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
ii. kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami
umowy o dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2)

co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w pkt 7.1. SIWZ oraz, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ
dokumenty opisane w pkt 7.6.6. 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. SIWZ
dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. 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 rozumianego
w myśl zapisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788 z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 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.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 6 z 216

27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2016 r., poz. 383 z późn. zm.).
5.2.2. w przypadku składania oferty na II część zamówienia
5.2.2.1. 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 wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art.
22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej 2 usług
polegających na przeprowadzeniu, w ramach każdej usługi, co najmniej 10 kontroli na
miejscu realizacji projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków Unii
Europejskiej, w tym co najmniej jednej kontroli projektu infrastrukturalnego1 przy czym:
a) wartość kontrolowanego projektu infrastrukturalnego wyniosła co najmniej 20 mln zł,
b) każda usługa winna być wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego
oraz zlecającego realizację kontroli,
c) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami
umowy o dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Zamawiający nie uwzględni jako wymaganego doświadczenia usług audytu projektów,
tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34 rozumianego w myśl zapisów
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788 z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 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 2016 r., poz. 383 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 7.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ
dokumenty, o których mowa w pkt. 7.6.5. 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.
SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.

1

Projekt infrastrukturalny - każde przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem roboty budowlane.
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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 5.2.2.1. SIWZ spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawcy w
wykazach usług dot. odpowiednio I i II części, wskazali te same usługi, pod warunkiem, że będą one
spełniały wymogi, o których mowa powyżej.
5.2.2.2. zgodnie z art. 22a ust. 1 uPzp, będzie dysponować co najmniej trzema osobami,
w tym:
1) co najmniej dwoma ekspertami tworzącymi niezależny, co najmniej dwuosobowy, zespół
kontrolujący, z których każdy ekspert:
a) musi spełniać warunki 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.) ,
b) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji co najmniej
10 projektów, współfinansowanych bądź finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
w tym co najmniej jednej kontroli na miejscu projektu infrastrukturalnego, przy czym:
i. wartość projektu infrastrukturalnego wynosiła co najmniej 20 mln zł,
ii. kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj.
wykonawca

był

podmiotem

zewnętrznym

w

stosunku

do

podmiotu

kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
iii. kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami
umowy o dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2) jedną osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.
Przy ocenie ww. warunku Zamawiający nie uwzględni jako wymaganego doświadczenia
usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34
rozumianego w myśl zapisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788 z późn. zm.) oraz w
art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
239, 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 2016 r., poz. 383 z późn. zm.).
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Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt 7.1. SIWZ oraz, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt
7.6. SIWZ dokumenty opisane w pkt 7.6.6. 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.
SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. 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.
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. 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.
5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w 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.

6.

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

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
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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
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
6.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy
PZP z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
6.4. 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;
6.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
6.7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
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6.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.

7.

INFORMACJE

O

DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY

WARUNKÓW

OŚWIADCZENIACH

UDZIAŁU

W

I

DOKUMENTACH,

CELU

W POSTĘPOWANIU

JAKIE

POTWIERDZENIA
ORAZ

BRAK

MAJĄ

SPEŁNIANIA

PODSTAW

DO

WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
7.1. 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
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@ncbr.gov.pl
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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).
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
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)
2
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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.;
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 7.1. 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.
7.3. 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 którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.
7.4. 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:
7.4.1.

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,

7.4.2.

dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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 7.4.2. SIWZ
nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.4.1. 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 7.4.2. a)-c) SIWZ.
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7.5. 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. SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów4:
7.6.1.

informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

7.6.2.

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 14 do SIWZ;

7.6.3.

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie
należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ;

7.6.4.

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.

7.6.5.

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 6 lub 7
do SIWZ, w zależności od tego, na którą z części składana jest oferta.

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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7.6.6.

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 8 lub 9 do SIWZ, w
zależności od tego, na którą z części składana jest oferta.
7.7. 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 10 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.
7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.1 – 7.6.4. powyżej:
- dotyczy pkt 7.6.1 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 7.6.4 powyżej - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym 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.
7.9. 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 7.8 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
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.10.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt
7.8 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy. 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.
7.11.

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).
7.12.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. 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 wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.13.

W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy

winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem 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). 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
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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 faksu lub 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, faksem 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 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.
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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:
9.1.1. w przypadku składnia oferty na część I zamówienia – 3 220,80 zł (słownie: trzy tysiące
dwieście dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy)
9.1.2. w przypadku składania oferty na część II zamówienia – 1 508,22 zł (słownie: tysiąc pięćset
osiem złotych dwadzieścia dwa grosze)
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, wadium winno być wniesione dla każdej
części, tj. w przypadku składania oferty dla dwóch części wadium wynosi 4 729,02 zł (słownie
siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwa grosze).
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.).
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 2019 kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Część …….”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
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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, stosownie do
części na którą składana jest oferta, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego
w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Część …, 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 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
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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
9.1 Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
9.2 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).
9.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. 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.
10.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący
Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w
szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,
wskazanie liczby zadeklarowanych zespołów kontrolujących (w odniesieniu co części I
zamówienia) oraz wskazanie terminu rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji
projektu lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od
Zamawiającego dokumentacji związanej z projektem podlegającym kontroli (w odniesieniu
do części II zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia 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. SIWZ;
3) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
10.3. Ofertę, JEDZ, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
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10.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik
Nr 3), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik Nr 4 - 9 do SIWZ),
treść składanych oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie
warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu, o
których mowa w pkt 7.4. SIWZ, oraz oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt
7.7. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa
uregulowana jest w punkcie 7.10. 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.
10.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1. SIWZ, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie lub lista podmiotów, o której mowa w pkt 7.7. 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 7.10.
SIWZ.
10.8. 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 7.10. 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 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.
10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.10. 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
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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:
10.10.1 odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
10.10.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.10.3 ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
10.11 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 za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

11 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 trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i
POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Część ……………” nr sprawy
21/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.09.2018 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.
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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.
12 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2018 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
12.2 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.
12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania, tj. 27.09.2018 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 110 piętro I.
12.4 Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
12.5 Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
12.6 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”.
12.7 Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.8 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).

13 INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.3 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.
13.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach
13.5 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.6 Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium
oceny ofert określonym w punkcie 17 niniejszej SIWZ.
13.7 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.

14 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1 Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).
14.2 Cenę jednostkową, cenę oferty i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
14.3 Cena jednostkowa nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w
niej wskazanych.
14.4 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.
14.5 Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna
za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
14.6 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.
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15 INFORMACJE

DOTYCZĄCE

WALUT

OBCYCH,

W

JAKICH

MOGĄ

BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
15.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
16 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
16.1 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla części I
zamówienia:
16.1.1 Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca
mu waga jest następująca:
- cena - 60%,
- liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących - 40%.
16.1.2 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 dla części I
zamówienia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
16.1.3. 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.
16.1.4. Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
16.1.5. Punkty w kryterium „liczba zadeklarowanych 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 zadeklarowanych
zespołów kontrolujących”.
16.1.6. W ramach kryterium „liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących” punkty (wartość
punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 40 w następujący sposób:
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 4 (czterema) lub więcej zespołami
kontrolującymi - 40 pkt,
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- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 3 (trzema) zespołami
kontrolującymi - 20 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zadeklarował dysponowanie 2 (dwoma) zespołami
kontrolującymi - 0 pkt,
Wykonawca za kryterium „liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących” może
uzyskać maksymalnie 40 pkt.
16.1.7. Ilość punktów przyznanych ofercie w części I za poszczególne jej elementy zostanie
zsumowana przez Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena
oferty w kryterium „cena” oraz kryterium „liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących”.
Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów
wyliczoną według poniższej formuły:
OO = CO + ZK
Gdzie:
OO - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
CO - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium cena;
ZK – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium „liczba
zadeklarowanych zespołów kontrolujących”
16.2 Opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla części II
zamówienia:
16.2.1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca
mu waga jest następująca:
- cena - 60%,
- termin rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie
beneficjenta w poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od Zamawiającego
dokumentacji związanej z projektem podlegającym kontroli - 40%.
16.2.2. 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 dla części II
zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
16.2.3. Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
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Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.
16.2.4. Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
16.2.5. Punkty w kryterium „termin rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu
lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od
Zamawiającego dokumentacji związanej z projektem podlegającym kontroli” 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 2 „termin
rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta
w poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od Zamawiającego dokumentacji
związanej z projektem podlegającym kontroli”.
16.2.6. W ramach kryterium „termin rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu
lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od
Zamawiającego dokumentacji związanej z projektem podlegającym kontroli” punkty (wartość
punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 40 w następujący sposób:
- oferta, w której Wykonawca zaproponował rozpoczęcie czynności kontrolnych na miejscu
realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie w okresie od 14
do 19 dni roboczych od momentu otrzymania od Zamawiającego dokumentacji związanej z
projektem podlegającym kontroli - 40 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował rozpoczęcie czynności kontrolnych na miejscu
realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie w okresie od 20
do 25 dni roboczych od momentu otrzymania od Zamawiającego dokumentacji związanej z
projektem podlegającym kontroli - 20 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował rozpoczęcie czynności kontrolnych na miejscu
realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie w okresie powyżej
26 dni roboczych od momentu otrzymania od Zamawiającego dokumentacji związanej z
projektem podlegającym kontroli - 0 pkt.
16.2.7. Ilość punktów przyznanych ofercie w części II za poszczególne jej elementy zostanie
zsumowana przez Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena
oferty w kryterium „cena” oraz kryterium „termin rozpoczęcia czynności kontrolnych w
poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od Zamawiającego dokumentacji związanej
z projektem podlegającym kontroli”.
Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów
wyliczoną według poniższej formuły:
OO = CO + TK
Gdzie:
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OO - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
CO - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium cena;
TK - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za termin rozpoczęcia czynności
kontrolnych na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie od
momentu otrzymania od Zamawiającego dokumentacji związanej z projektem podlegającym kontroli.
16.2.8. Zamawiający zastrzega, iż rozpoczęcie czynności kontrolnych w poszczególnym projekcie
powinno rozpocząć się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę dokumentacji związanej z projektem podlegającym kontroli.
16.2.9. Zamawiający wymaga aby czynności kontrolne w poszczególnym projekcie rozpoczęły się nie
później niż w okresie 26 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego dokumentacji
związanej z projektem podlegającym kontroli. Oferta, w której Wykonawca zaproponował
rozpoczęcie czynności kontrolnych w poszczególnym projekcie w okresie późniejszym niż 26
dni robocze od dnia otrzymania od Zamawiającego dokumentacji związanej z projektem
podlegającym kontroli, podlega odrzuceniu.
16.2.10. Zamawiający zastrzega, iż dokumentację związaną z kontrolą, niezbędną do rozpoczęcia
czynności kontrolnych w poszczególnym projekcie, będzie przekazywał pocztą elektroniczną
na adres wskazany przez Wykonawcę.
16.3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.4.1. jest niezgodna z ustawą
16.4.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
16.4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
16.4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
16.4.7. 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;
16.4.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
16.4.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy jest nieważna na
podstawie odrębnych przepisów.
POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

17.

17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
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niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia
2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
17.1.2.

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;

17.1.3.

inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.

17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

18.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE

18.1. 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.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ osobno dla każdej części zamówienia.
18.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia, 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.
18.4. 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.
18.5. 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);
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18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany dla danej części zamówienia Wykonawca:
18.6.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę
oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
18.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
18.6.3. zobowiązany będzie wypełnić Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane
osobowe, stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ, który będzie podlegał ocenie Inspektora
Ochrony Danych w NCBR (dalej „IOD NCBR”). W wyniku przedmiotowej oceny IOD
NCBR rekomenduje lub nie rekomenduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
18.7. 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.
18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy dla danej części zamówienia Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej.
18.10. 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.
18.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
19.1. 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 za daną część zamówienia.
19.2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w całości.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
19.3.1. pieniądzu;
19.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym);
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19.3.3. gwarancjach bankowych;
19.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
19.3.5. 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.
19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:
19.4.1. w

Wykonawca

pieniądzu

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 trwałości
po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Część …….”
19.4.2. w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem
umowy.
19.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
19.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi
Załącznik Nr 11 i 12 SIWZ.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze
umowy.
21. 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.

22.

INNE INFORMACJE
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22.1. Część I i II niniejszego zamówienia jest współfinansowana w ramach projektu Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020.
22.2. 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.
UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 UPZP

23.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w zakresie części I, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienie udzielone będzie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i będzie polegało na powtórzeniu podobnych
usług. Zamówienie to będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a całkowita wartość
tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia.

24. 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



z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju można
skontaktować się pod adresem e-mail: 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

21/18/PN

na

przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów
współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ 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;
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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:
− 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.
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Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I;
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II;
3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty;
4. Załącznik nr 4 – Jednolity europejski dokument zamówienia dla części I;
5. Załącznik nr 5 - Jednolity europejski dokument zamówienia dla części II; ;
6. Załącznik nr 6 - Wykaz należycie wykonanych usług dla części I;
7. Załącznik nr 7 – Wykaz należycie wykonanych usług dla części II;
8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dla części I;
9. Załącznik nr 9 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dla części II;
10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
11. Załącznik nr 11 – Wzór umowy dla części I;
12. Załącznik nr 12 – Wzór umowy dla części II;
13. Załącznik nr 13 - Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
14. Załącznik nr 14 - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku.
15. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia
Zakres zadań Wykonawcy:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na koordynacji i przeprowadzeniu w 2018 r. 22
(dwudziestu dwóch) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych
w ramach następujących Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
W ramach Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
W ramach Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, w tym list sprawdzających i Informacji
pokontrolnej, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach
obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu
zamówienia.
Kontrola trwałości projektów obejmuje beneficjentów, którzy zobligowani są do przestrzegania po
zakończeniu realizacji projektu zasad określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
2. Miejsce i czas wykonywania usługi
2.1. Kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie
Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem.
2.2. W przypadku, kiedy projekt podlegający kontroli realizowany był przez Beneficjenta w
partnerstwie, kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera.
2.3. Terminem końcowym rozpoczęcia ostatniej kontroli trwałości projektu będzie 18 grudnia 2018 r.
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2.4. Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta projektu.
2.5. Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił od 1 do 2 dni
roboczych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin kontroli może zostać
przedłużony przez Zamawiającego. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
a) nieprzygotowanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów w terminie kontroli;
b) konieczność pogłębionego badania otrzymanej dokumentacji.
2.6. 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.
3. Zakres usługi
3.1. Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, w rozumieniu art. 57
ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 3 lat od daty zakończenia projektu dla mikro
przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców lub w okresie 5 lat od daty zakończenia
projektu dla pozostałych beneficjentów, zgodnie z umowami o dofinasowanie zawartymi w ramach
poszczególnych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego.
3.2. Kontrola będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami obowiązujących Wytycznych w zakresie
procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
3.3. Każda kontrola będzie przeprowadzana przez co najmniej dwuosobowy zespół złożony z osób
wskazanych w Ofercie. Ponadto w skład zespołu będzie wchodził ekspert merytoryczny
wyznaczony przez Zamawiającego. Po otrzymaniu od Wykonawcy harmonogramu kontroli
projektów Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych przekaże Wykonawcy listę ekspertów
merytorycznych, którzy będą brali udział w kontroli poszczególnych projektów wraz z danymi
kontaktowymi.
4. Uszczegółowienie zakresu usługi
4.1. Celem realizacji usługi jest zbadanie zachowania trwałości w 22 (dwudziestu dwóch) projektach w
okresie 3 lat od daty zakończenia projektu dla mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców lub w okresie 5 lat od daty zakończenia projektu dla pozostałych beneficjentów,
zgodnie z umowami o dofinasowanie zawartymi w ramach poszczególnych Działań Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
4.2. Zakres kontroli trwałości projektów obejmuje następujące obszary oraz ma na celu uzyskanie
odpowiedzi na następujące pytania:
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1)

ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych
w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod względem
kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego projektu):
a) czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter i warunki jego wykonania
(znaczna modyfikacja);
b) czy podmiot zarządzający projektem jest tożsamy z podmiotem z umowy o
dofinansowanie.

2)

ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub
innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami
dofinansowania danego działania)
a) czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie
majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności
produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury.

3)

weryfikacja pozostałych zagadnień związanych z zachowaniem trwałości projektu, w
szczególności:
a) osiągnięcie głównego celu projektu, osiągnięcie i utrzymanie wskaźników (produktu i
rezultatu)
i. czy cel projektu, określony w umowie o dofinansowanie, został osiągnięty i jest
zachowany (niezbędna opinia eksperta merytorycznego);
ii. czy osiągnięte wskaźniki produktu są osiągnięte utrzymane;
iii. czy założone wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte i są utrzymane;
b) występowanie w projekcie dochodu;
i. czy projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia rady 1083/2006, tj. czy
przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia przewyższają koszty operacyjne
projektu
c) sprawdzenie statusu podatnika VAT
i. czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od daty zakończenia realizacji projektu
w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do
odliczenia przez beneficjenta podatku VAT (czy nie nastąpiło naruszenie zasady
zakazu podwójnego finansowania);
ii. czy beneficjent dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem
majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (np. odpłatne prowadzenie badań
i szkoleń na zakupionej aparaturze lub wynajem laboratoriów);
d) czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu są
wykorzystywane do działań związanych z jego realizacją;
e) czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne po zakończeniu realizacji
projektu, zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia komisji (we) nr 1828/2006 oraz
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zasadami określonymi przez IZ POIG w przewodniku w zakresie promocji projektów
finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, 2007-2013 dla
beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;
f) czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej
ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających
prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90
rozporządzenia ogólnego (1083/2006), w tym w zakresie dochowania terminu
przechowania dokumentacji.

5. Procedura przeprowadzenia kontroli
5.1. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci w Ofercie Wykonawcy oraz
przez ekspertów merytorycznych wskazanych przez Zamawiającego, które przed rozpoczęciem
czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:
5.1.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 7 do
Umowy,
5.1.2. okazania osobie reprezentującej Beneficjenta dokumentu tożsamości i imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego. Osoba
upoważniona do reprezentowania Beneficjenta potwierdza to na drugim egzemplarzu
upoważnienia wraz z datą i pieczęcią służbową,
5.1.3. ustalenia z osobą reprezentującą Beneficjenta kwestii organizacyjnych takich, jak: miejsce
pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania
dokumentów podlegających kontroli,
5.1.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli - o ile jest
prowadzona przez Beneficjenta.
5.2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokonają ustaleń stanu
faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w tym
otrzymanych wyjaśnień i udokumentują przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych w aktach
kontroli, które:
5.2.1 obejmą materiały dowodowe zebrane w toku postępowania kontrolnego – do takich
materiałów, w zależności od zakresu i przebiegu czynności kontrolnych, mogą należeć:
oświadczenia, protokoły z oględzin, pisemne wyjaśnienia, zestawienia, notatki, kopie
dokumentów księgowych, pliki elektroniczne (pdf., doc., xlsx. itp.), fotografie i wszelkie
inne istotne dla ustaleń kontroli materiały przekazane przez beneficjenta projektu lub
wytworzone w ramach kontroli przez kontrolujących; Zamawiający nie wymaga
gromadzenia kopii wszystkich badanych dokumentów; Zamawiający wymaga, aby w
aktach kontroli zostały zgromadzone dowody, w szczególności kopie, poświadczone przez
osobę uprawnioną ze strony beneficjenta za zgodność z oryginałem, dokumentów
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związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla
kontrolowanego podmiotu;
5.2.2 będą prowadzone zgodnie z harmonogramem czynności kontrolnych i będą posiadały
numerację kolejnych stron akt, a poszczególne materiały dowodowe będą wpisywane
do wykazu akt kontroli (uwzględniających w szczególności nazwy dokumentów
i odpowiadające im numery stron);
5.2.3 będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane
Zamawiającemu.
5.3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli, w razie potrzeby dokonają
zabezpieczenia dokumentów. Fakt zabezpieczenia dokumentów zostanie udokumentowany
protokołem, zawierającym oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), listę i opis
zabezpieczanych dokumentów, datę i sposób ich zabezpieczenia, podpis osoby dokonującej
zabezpieczenia oraz osoby reprezentującej Beneficjenta.
5.4. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli udokumentują 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.
5.5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia
kontroli, wypełniając wzór Listy sprawdzającej oraz wzór Informacji pokontrolnej, które następnie
w wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Dokumentacja pokontrolna, po
zatwierdzeniu jej treści przez Zamawiającego, jest drukowana przez Wykonawcę w 3
egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej,
podpisanych przez osoby wykonujące kontrolę trwałości danego projektu, Wykonawca przesyła
Zamawiającemu pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską. Wzory Informacji
pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do wzoru umowy
na wykonanie przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ).
5.6. Eksperci merytoryczni wskazani przez Zamawiającego, dokumentują ustalenia kontroli (w zakresie
osiągnięcia i utrzymania celu projektu) w Protokole z kontroli merytorycznej, zgodnie z Umową
ramową zawartą z NCBR, i przekazują bezpośrednio do Zamawiającego.
5.7. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając do stałych kontaktów z
Zamawiającym co najmniej 1 osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy oprócz wskazanych
ekspertów.
5.8. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu
następujących okoliczności:
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5.8.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez
Beneficjenta podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów
i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
5.8.2 wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej
kontrolę z Beneficjentem lub osobami realizującymi kontrolowany projekt,
5.8.3 uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta,
5.8.4 otrzymania od Beneficjenta dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności
i autentyczności,
5.8.5 zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli, o której mowa w pkt 5.6.
5.9. Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi przekaże Zamawiającemu raport końcowy z
wykonanych kontroli, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do umowy na realizację
przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ).
5.10.

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:

l.p.

Sposób

Podmiot
Etap kontroli

odpowiedzialny

Termin

Dokument

za realizację
1.

2

3.

Przekazanie
Wykonawcy listy
projektów
przewidzianych do
kontroli
Przekazanie
Zamawiającemu
informacji o
osobie
wyznaczonej do
kontaktów z
Zamawiającym
Ustalenie i
przekazanie
Zamawiającemu
harmonogramu
kontroli projektów
z podaniem
danych
personalnych osób
(imię i nazwisko,
seria i numer
dokumentu
tożsamości),
wskazanych w
wykazie osób

Zamawiający

Wykonawca

Wykonawca

przekazania
informacji

W dniu zawarcia
umowy na
wykonanie kontroli
trwałości
projektów
Do 3 dni
roboczych od
zawarcia umowy
na wykonanie
przedmiotu
zamówienia.

Lista projektów

e-mail

Informacja o
osobie
wyznaczonej do
kontaktów z
Zamawiającym

e-mail

Do 5 dni
roboczych od dnia
otrzymania przez
Wykonawcę
wymienionej w pkt
1 listy projektów
przewidzianych do
kontroli.

Harmonogram
kontroli wraz z
wykazem osób
uczestniczących w
kontroli.

e-mail
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4.

5.

załączonym do
oferty Wykonawcy,
odpowiedzialnych
za przeprowadzenie
danej kontroli
Przekazanie
Wykonawcy listy
ekspertów
merytorycznych
wskazanych przez
Zamawiającego do
kontroli
poszczególnych
projektów
Przekazanie
Wykonawcy
imiennych
upoważnień do
przeprowadzenia
kontroli
wystawionych dla
wskazanych przez
Wykonawcę osób

Zamawiający

Do 14 dni
roboczych od dnia
otrzymania
harmonogramu
kontroli projektów

Lista ekspertów
merytorycznych,
którzy będą brali
udział w kontroli
poszczególnych
projektów wraz z
danymi
kontaktowymi.

Zamawiający

Co najmniej 10 dni
roboczych przed
datą planowanej
kontroli.

Upoważnienie do
przeprowadzenia
kontroli (2 egz.)

6.

Przekazanie
Wykonawcy
dokumentacji dot.
projektu

Zamawiający

Nie później niż
przed
rozpoczęciem
czynności
kontrolnych w
miejscu realizacji
projektu

7.

Przekazanie
Beneficjentowi
zawiadomienia
o planowanej
kontroli wraz z
kopią upoważnienia
do przeprowadzenia
kontroli dla osób
kontrolujących.
Zamawiający
przekaże również
informację o
planowanej kontroli
do wiadomości
Wykonawcy

Zamawiający

Najpóźniej do 5
dni roboczych
przed
rozpoczęciem
kontroli (zgodnie z
zapisami
Wytycznych w
zakresie procesu
kontroli w ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka 20072013)

e-mail

Informacja
o
podpisaniu
upoważnień
zostanie
przekazana
drogą emailową.
Osobisty
odbiór lub
wysyłka
pocztą.
Dokumenty dot.
e-mail na
projektu, m.in.:
pocztę
- kopia wniosku
firmową
o dofinansowanie, Wykonawcy
- kopia umowy
lub w innej
o dofinansowanie formie
wraz z aneksami, elektroniczn
- kopia wniosku
ej
o płatność
zapewniając
końcową,
ej możliwie
- kopia Informacji największą
końcowej z
ochronę
realizacji projektu informacji
poufnych
Zawiadomienie o Poczta oraz
planowanej
dodatkowo
kontroli oraz skan e-mail
upoważnienia do
przeprowadzenia
kontroli
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8.

9.

10.

11.

12.

(pocztą
elektroniczną).
Przygotowanie do
kontroli zapoznanie się
z dokumentacją
związaną
z projektem oraz
podpisanie
deklaracji
poufności i
bezstronności.
Przeprowadzenie
czynności
kontrolnych
w miejscu realizacji
projektu oraz w
siedzibie
beneficjenta –
rozpoczęcie
ostatniej kontroli
do 18 grudnia 2018
r.
Przygotowanie
i przekazanie
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
Analiza
wniesionych przez
Zamawiającego
uwag.
Przekazanie
Zamawiającemu:

Wykonawca

Przed
rozpoczęciem
kontroli

deklaracja
poufności i
bezstronności

nie dotyczy

Wykonawca

Zgodnie z
terminem
określonym w
upoważnieniu do
przeprowadzenia
kontroli

Dokumenty
należące
do
najważniejszych
źródeł
dowodowych w
postępowaniu
kontrolnym

Osobiście
na kontroli

Wykonawca

Do 5 dni
roboczych od
zakończenia
kontroli w miejscu
realizacji projektu

Wersja
e-mail
elektroniczna
Informacji
pokontrolnej oraz
Listy sprawdzającej

Zamawiający

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

Ew. uwagi
e-mail
Zmawiającego lub
informacja o
akceptacji treści
Informacji
pokontrolnej oraz
Listy sprawdzającej

Wykonawca

Do 4 dni
roboczych od
otrzymania uwag

Kolejna wersja
e-mail
elektroniczna
Informacji
pokontrolnej i/Listy
sprawdzającej lub
stanowisko
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13.

14.

15.

16.

- kolejnej wersji
elektronicznej
Informacji
pokontrolnej i/lub
Listy sprawdzającej
z naniesionymi
zmianami lub
- stanowiska w
sprawie uwag
Akceptacja bądź
odrzucenie wersji
elektronicznej
Informacji
pokontrolnej i/lub
Listy sprawdzającej
lub stanowiska
Wykonawcy przez
Zamawiającego

Przekazanie
Zamawiającemu
Informacji
pokontrolnej, wraz
z Listą
sprawdzającą
sporządzonymi wg
wzoru załączonego
do Umowy,
wydrukowanymi
w3
egzemplarzach,
tożsamych z
zaakceptowaną
przez
Zamawiającego
wersją
elektroniczną i
podpisanych przez
osoby
przeprowadzające
kontrolę
Przekazanie
Informacji
pokontrolnej
Beneficjentowi do
podpisania lub ew.
wniesienia
zastrzeżeń
- Przekazanie
Zamawiającemu
:
- 1 egzemplarza
podpisanej

Wykonawcy w
sprawie uwag

Zamawiający

Wykonawca

Zamawiający

Beneficjent

Do 4 dni
roboczych od
otrzymania
kolejnej wersji
elektronicznej
Informacji
pokontrolnej i/lub
Listy
sprawdzającej lub
stanowiska
Wykonawcy w
sprawie uwag
Niezwłocznie po
akceptacji wersji
elektronicznej
Informacji
pokontrolnej oraz
Listy
sprawdzającej
przez
Zamawiającego

Informacja
e-mail
o akceptacji bądź
odrzuceniu wersji
Informacji
pokontrolnej i/lub
Listy sprawdzającej

Informacja
pokontrolna (3
egz.), wraz z Listą
sprawdzającą (1
egz.)

Poczta
(ew.
przekazanie
osobiste
dokumentac
ji
pokontrolne
j z kontroli
w siedzibie
Zamawiając
ego)

Niezwłocznie nie
później niż 21
kalendarzowych
dni od dnia
zakończenia
kontroli na miejscu
projektu
Do 14 dni
kalendarzowych od
dnia doręczenia
Informacji
pokontrolnej

Informacja
pokontrolna w 2
egz.

poczta

- podpisana
Informacja
pokontrolna lub
- niepodpisana
Informacja

poczta
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17.

18.

19.

Informacji
pokontrolnej lub
- ew. uwag i
dodatkowych
wyjaśnień do
Informacji
pokontrolnej lub
zastrzeżeń do
treści Informacji
pokontrolnej.
Ew. odesłanie
jednego
egzemplarza
Informacji
pokontrolnej bez jej
podpisania wraz z
uzasadnieniem
odmowy podpisania
W przypadku
wniesienia
zastrzeżeń przez
Beneficjenta przekazanie
Wykonawcy
informacji o
stanowisku
Beneficjenta do
treści Informacji
pokontrolnej

pokontrolna wraz z
zastrzeżeniami do
jej treści lub
- informacja o
odmowie
podpisania
Informacji
pokontrolnej wraz
z uzasadnieniem
odmowy

Zamawiający

Przekazanie
Wykonawca
Zamawiającemu:
- akt kontroli oraz
- ostatecznej treści
Informacji
pokontrolnej
wydrukowanej w 3
egzemplarzach,
tożsamą z
zaakceptowaną
przez
Zamawiającego
wersją
elektroniczną i
podpisaną przez
osoby
przeprowadzające
kontrolę
Przekazanie
Wykonawca
Zamawiającemu
raportu

Do 3 dni
roboczych od
otrzymania
stanowiska
Beneficjenta

Do 7 dni
roboczych od
otrzymania od
Zamawiającego
stanowiska
Beneficjenta.

do 25.02.2019 r.

- niepodpisana
Informacja
pokontrolna przez
Beneficjenta wraz
z zastrzeżeniami
do jej treści lub
- informacja o
odmowie
podpisania
Informacji
pokontrolnej przez
Beneficjenta wraz
z uzasadnieniem
przedstawionym
przez Beneficjenta
Ostateczna
Informacja
pokontrolna
podpisana
przez osoby
wykonujące
kontrolę lub ew.
pismo
uzasadniające
nieuwzględnienie
wniesionych przez
Beneficjenta
zastrzeżeń;
- akta kontroli

Raport końcowy z
wykonania usługi

e-mail

poczta
(ew.
przekazanie
osobiste akt
kontroli w
siedzibie
Zamawiając
ego)

poczta +
e-mail
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końcowego z
wykonania kontroli
5.11. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2018 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli
trwałości Zamawiającego na 2018 r. zostanie udostępniony Wykonawcy w dniu zawarcia umowy
na wykonanie kontroli trwałości projektów POIG.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia
Zakres zadań Wykonawcy:
1.

Przedmiot zamówienia

1.1 W ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane są kompleksowe projekty obejmujące w
szczególności budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów infrastruktury szkół
wyższych wraz z wyposażeniem w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie
kształcenia oraz inne nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce,
wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego
wyposażenia, w tym budowę lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych,
współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.
1.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu:
1) w 2018 r. 6 kontroli trwałości projektów po zakończeniu realizacji współfinansowanych
w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej
z kontrolą, w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
(zgodnie z wersją obowiązującą na dzień przeprowadzenia kontroli) oraz przygotowanie
raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia;
2) w 2019 r. 3 kontroli trwałości projektów po zakończeniu realizacji współfinansowanych
w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej
z kontrolą, w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
(zgodnie z wersją obowiązującą na dzień przeprowadzenia kontroli) oraz przygotowanie
raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Miejsce i czas wykonywania usługi
2.1. Kontrole przeprowadzane będą na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów, tj. na miejscu
budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury oraz w siedzibie Beneficjenta (wykonawcy
projektu), gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem.
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2.3. Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta projektu,
a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę.
2.4. Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił od 3 do 14 dni
kalendarzowych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin kontroli może zostać
przedłużony przez Zamawiającego. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
2.4.1 nieprzygotowanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów w terminie kontroli;
2.4.2 konieczność pogłębionego badania otrzymanej dokumentacji.
2.5. 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.
3. Zakres usługi
3.1. Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, w rozumieniu art. 57
ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie pięciu lat od dnia jego zakończenia, w oparciu o
postanowienia umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Działania 13.1 XIII Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz
przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.
3.2 Kontrola będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (wersja obowiązująca na dzień
przeprowadzenia kontroli).
3.3 Każda kontrola będzie przeprowadzana przez co najmniej dwuosobowy zespół złożony z osób
wskazanych w Ofercie.
4. Uszczegółowienie zakresu usługi
4.1. Celem realizacji usługi jest zbadanie zachowania trwałości projektu w okresie pięciu lat po
zakończeniu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinasowanie zawartą w ramach Działania
13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W szczególności celem kontroli
jest uzyskanie informacji:
a) czy w projekcie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności5;
b) czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie
z przeznaczeniem;
c) czy cel projektu, określny w umowie o dofinansowanie, jest zachowany;
Przywoływane w SIWZ akty prawa europejskiego dostępne są na stronie:
http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx
5
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d) czy na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby
zasadę zakazu podwójnego finansowania;
e) czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2
i 3 rozporządzenia 1083/2006;
f) czy nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana, jak i niezabudowana), jak również
nieruchomość w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona
jako wkład niepieniężny, jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na
potrzeby projektu;
g)

czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami
art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. oraz zasadami
określonymi przez IZ PO IiŚ;

h) w przypadku, gdy VAT był uznany za kwalifikowalny - czy beneficjent nie dokonuje czynności
opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu;
i)

czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez
beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił wydatek kwalifikowalny
w projekcie, w szczególności w związku z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury
wytworzonej w ramach projektu bądź związanymi ze zmianami w strukturze beneficjenta, bądź
w strukturze własności wytworzonego majątku;

j)

czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki
audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość
poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90 tzw. rozporządzenia ogólnego
(1083/2006) WE, art. 15, 19 i 37 tzw. rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15
rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, w tym w zakresie dochowania terminu przechowania
dokumentacji;

k) czy zostały wdrożone zalecenia pokontrolne wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli
na zakończenie realizacji projektu.
4.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może rozszerzyć ww. zakres podlegający kontroli. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwiększenie wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia
danej kontroli o nie więcej niż 10% ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli
projektu.

5. Procedura przeprowadzenia kontroli
5.1. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci w Ofercie Wykonawcy, które
przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:
5.1.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 7 do
Umowy,
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5.1.2. okazania osobie reprezentującej wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego,
5.2.3. ustalenia z osobą reprezentującą wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak:
miejsce

pracy,

sposób

udostępniania

materiałów

i

dokumentów

oraz

sposób

przechowywania dokumentów podlegających kontroli,
5.2.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli - o ile jest
prowadzona przez wykonawcę projektu.
5.2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokonają ustaleń stanu
faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w tym
otrzymanych wyjaśnień i udokumentują przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych w aktach
kontroli, które:
5.2.1 obejmą materiały dowodowe zebrane w toku postępowania kontrolnego – do takich
materiałów, w zależności od zakresu i przebiegu czynności kontrolnych, mogą należeć:
oświadczenia, protokoły z oględzin, pisemne wyjaśnienia, zestawienia, notatki, kopie
dokumentów księgowych, pliki elektroniczne (pdf., doc., xlsx. itp.), fotografie i wszelkie
inne istotne dla ustaleń kontroli materiały przekazane przez beneficjenta lub wytworzone w
ramach kontroli przez kontrolujących; Zamawiający nie wymaga gromadzenia kopii
wszystkich badanych dokumentów; Zamawiający wymaga, aby w aktach kontroli zostały
zgromadzone dowody, w szczególności kopie, poświadczone przez osobę uprawnioną ze
strony beneficjenta za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla kontrolowanego podmiotu;
5.2.2 będą prowadzone zgodnie z harmonogramem czynności kontrolnych i będą posiadały
numerację kolejnych stron akt, a poszczególne materiały dowodowe będą wpisywane
do wykazu akt kontroli (uwzględniających w szczególności nazwy dokumentów
i odpowiadające im numery stron);
5.2.3 będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane
Zamawiającemu.
5.3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli, w razie potrzeby dokonają
zabezpieczenia dokumentów. Fakt zabezpieczenia dokumentów zostanie udokumentowany
protokołem, zawierającym oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), listę i opis
zabezpieczanych dokumentów, datę i sposób ich zabezpieczenia, podpis osoby dokonującej
zabezpieczenia oraz osoby reprezentującej wykonawcę projektu.
5.4. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli udokumentują przyjęcie
oświadczeń lub wyjaśnień złożonych w imieniu wykonawcy projektu, 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
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i nazwisko osoby/osób składających oświadczenia lub wyjaśnienia oraz ich podpisy, jak również
podpis osoby przyjmującej oświadczenie lub wyjaśnienie.
5.5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia
kontroli, wypełniając wzór List sprawdzających oraz Informacji pokontrolnej, które następnie w
wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Dokumentacja pokontrolna, po
zatwierdzeniu

jej

treści

przez

Zamawiającego,

jest

drukowana

przez

Wykonawcę

w 3 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze Informacji oraz List sprawdzających, podpisanych
przez osoby wykonujące kontrolę danego projektu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą
(listem poleconym) lub przesyłką kurierską. Wzory Informacji pokontrolnej oraz List
sprawdzających stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do wzoru umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ).
5.6. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając do stałych kontaktów
z Zamawiającym co najmniej 1 osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy oprócz wskazanych
ekspertów.
5.7. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu
następujących okoliczności:
5.7.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez
Beneficjenta podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów
i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
5.7.2 wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej
kontrolę z Beneficjentem lub osobami realizującymi kontrolowany projekt,
5.7.3 uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta,
5.7.4 otrzymania od Beneficjenta dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności
i autentyczności,
5.7.5 zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli, o której mowa w pkt 5.6.
5.8. Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi przekaże Zamawiającemu raport końcowy
z wykonanych kontroli, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do umowy
na realizację przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ).
5.9. 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:

l.p.

Sposób

Podmiot
Etap kontroli

odpowiedzialny

Termin

za realizację

Dokument

przekazania
informacji
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1.

Lista projektów

e-mail

Od dnia podpisania

Dokumenty dot.

e-mail na

Wykonawcy

umowy, z

projektu, m.in.:

pocztę

dokumentów

zastrzeżeniem, że:

- kopia wniosku

firmową

dotyczących

- ostatnia kontrola

projektu

w 2018 r. zostanie

Przekazanie

Zamawiający

- w przypadku

Wykonawcy listy

kontroli

projektów

przewidzianych do

przewidzianych

przeprowadzenia w

do kontroli

2018 r. - do 14 dni
roboczych od
zawarcia umowy
na wykonanie
kontroli projektów,
- w przypadku
kontroli
przewidzianych do
przeprowadzenia w
2019 r. - nie
później niż do 31
stycznia 2019 r.

2.

Przekazanie

Zamawiający

o dofinansowanie, Wykonawc
- kopia umowy

y lub w

rozpoczęta

o dofinansowanie

innej

najpóźniej 18

wraz z aneksami,

formie

grudnia 2018 r.;

- kopia wniosku

elektronicz

- ostatnia kontrola

o płatność

nej

w 2019 r. zostanie

końcową,

zapewniają

rozpoczęta

- kopia raportów z

cej

najpóźniej 28

osiągniętych

możliwie

czerwca 2019 r.,

efektów,

największą

- czynności

- kopia informacji o ochronę

kontrolne w

przychodach z

informacji

poszczególnym

projektu oraz

poufnych

projekcie

kosztach

rozpoczną się nie

operacyjnych

później niż w

projektu,

terminie (zgodnie z
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ofertą) dni

- kopia

roboczych od dnia

oświadczenia

otrzymania od

dotyczącego

Zamawiającego

podatku VAT,

dokumentacji

- kopia informacji

związanej z

pokontrolnej i

projektem

zaleceń (jeśli

podlegającym

zostały wydane) z

kontroli.

kontroli na
zakończenie
realizacji projektu.

3.

Do 5 dni

Wykaz osób

Zamawiającemu

roboczych od dnia

uczestniczących w

imion i nazwisk

otrzymania przez

kontroli.

osób, wskazanych

Wykonawcę

w wykazie osób

wymienionej w pkt

załączonym do

1 listy projektów

oferty Wykonawcy,

przewidzianych do

odpowiedzialnych

kontroli.

Przekazanie

Wykonawca

e-mail

za przeprowadzenie
danej kontroli
4.

Co najmniej 5 dni

Skan upoważnienia

Wykonawcy

roboczych przed

do

imiennych

datą planowanej

przeprowadzenia

upoważnień do

kontroli.

kontroli (oryginał

Przekazanie

Zamawiający

przeprowadzenia

upoważnienia

kontroli

będzie

wystawionych dla

przekazywany

wskazanych przez

przez

Wykonawcę osób

Zamawiającego

e-mail

bezpośrednio
Beneficjentowi
wraz z
zawiadomieniem o
planowanej
kontroli)
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5.

6.

Najpóźniej do 5

Zawiadomienie o

fax

Beneficjentowi

dni roboczych

planowanej

poczta

zawiadomienia

przed

kontroli oraz

o planowanej

rozpoczęciem

upoważnienie do

kontroli wraz z

kontroli (zgodnie z

przeprowadzenia

upoważnieniem do

zapisami

kontroli

przeprowadzenia

Wytycznych w

kontroli dla osób

zakresie kontroli

kontrolujących

POIiŚ)

Przekazanie

Przygotowanie do

Zamawiający

Wykonawca

Przed

nie dotyczy

nie dotyczy

Program kontroli

e-mail

Zgodnie z

Dokumenty

Osobiście

czynności

terminem

należące

na kontroli

kontrolnych

określonym w

do najważniejszych

w miejscu realizacji

upoważnieniu do

źródeł

projektu oraz w

przeprowadzenia

dowodowych w

siedzibie

kontroli

postępowaniu

kontroli -

rozpoczęciem

zapoznanie się

kontroli

z dokumentacją
związaną
z projektem oraz
podpisanie
deklaracji
poufności i
bezstronności.
7.

8.

Przekazanie do

Wykonawca

Do 5 dni

zatwierdzenia przez

roboczych przed

Zamawiającego

rozpoczęciem

programu kontroli

kontroli

Przeprowadzenie

Wykonawca

beneficjenta, w tym

kontrolnym

zbadanie m. in.:
- czy cel projektu
jest zachowany;
- czy beneficjent
wypełnia
obowiązki w
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zakresie informacji
i promocji projektu;
-itd. (zgodnie z
Wytycznymi w
zakresie kontroli
realizacji POIiŚ).
9.

Przygotowanie

Wykonawca

Do 5 dni

Wersja elektroniczna e-mail

i przekazanie

kalendarzowych od Informacji

Zamawiającemu

zakończenia

pokontrolnej oraz

wersji

kontroli w miejscu

Listy sprawdzającej

elektronicznej

realizacji projektu

Informacji
pokontrolnej wraz
z Listą
sprawdzającą,
sporządzonych wg
wzoru załączonego
do Umowy
10.

Zapoznanie się

Zamawiający

Do 5 dni

Ew. uwagi

Zamawiającego

kalendarzowych od Zmawiającego lub

z elektroniczną

dnia otrzymania

informacja o

wersją Informacji

wersji

akceptacji treści

pokontrolnej oraz

elektronicznej

Informacji

Listy

Informacji

pokontrolnej oraz

sprawdzającej, w

pokontrolnej oraz

Listy sprawdzającej

celu akceptacji lub

Listy

zgłoszenia ew.

sprawdzającej

e-mail

uwag - przekazanie
stosownej
informacji
Wykonawcy
11.

Analiza

Wykonawca

Do 4 dni

Kolejna wersja

wniesionych przez

kalendarzowych od elektroniczna

Zamawiającego

otrzymania uwag

uwag.

e-mail

Informacji
pokontrolnej i/Listy
sprawdzającej lub
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Przekazanie

stanowisko

Zamawiającemu:

Wykonawcy w

- kolejnej wersji

sprawie uwag

elektronicznej
Informacji
pokontrolnej i/lub
Listy sprawdzającej
z naniesionymi
zmianami lub
- stanowiska w
sprawie uwag

12.

Akceptacja bądź

Zamawiający

Do 4 dni

Informacja

odrzucenie wersji

kalendarzowych od o akceptacji bądź

elektronicznej

otrzymania

odrzuceniu wersji

Informacji

kolejnej wersji

Informacji

pokontrolnej i/lub

elektronicznej

pokontrolnej i/lub

Listy sprawdzającej

Informacji

Listy sprawdzającej

lub stanowiska

pokontrolnej i/lub

Wykonawcy przez

Listy

Zamawiającego

sprawdzającej lub

e-mail

stanowiska
Wykonawcy w
sprawie uwag
13.

Niezwłocznie po

Informacja

Poczta

Zamawiającemu

akceptacji wersji

pokontrolna, wraz z

(ew.

Informacji

elektronicznej

Listą sprawdzającą

przekazani

pokontrolnej, wraz

Informacji

w 3egz.

e osobiste

z Listą

pokontrolnej oraz

dokumenta

sprawdzającą

Listy

cji

sporządzonymi wg

sprawdzającej

pokontroln

wzoru załączonego

przez

ej z

do Umowy,

Zamawiającego

kontroli w

Przekazanie

Wykonawca

wydrukowanymi

siedzibie

w3

Zamawiają

egzemplarzach,

cego)
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tożsamych z
zaakceptowaną
przez
Zamawiającego
wersją
elektroniczną i
podpisanych przez
osoby
przeprowadzające
kontrolę
14.

Przekazanie

Zamawiający

Niezwłocznie

Informacja

Informacji

pokontrolna w 2

pokontrolnej

egz.

poczta

Beneficjentowi do
podpisania lub ew.
wniesienia
zastrzeżeń
15.

Przekazanie

Beneficjent

Do 14 dni

- podpisana

Zamawiającemu

kalendarzowych od Informacja

podpisanej

dnia doręczenia

pokontrolna

Informacji

Informacji

- informacja o

pokontrolnej.

pokontrolnej

odmowie

Ew. odesłanie

podpisania

Informacji

Informacji

pokontrolnej bez jej

pokontrolnej wraz z

podpisania wraz z

zastrzeżeniami do

zastrzeżeniami do

jej treści.

poczta

jej treści.

16.

W przypadku

Zamawiający

Do 3 dni

- informacja o

wniesienia

kalendarzowych od odmowie

zastrzeżeń przez

otrzymania

podpisania

Beneficjenta -

stanowiska

Informacji

przekazanie

Beneficjenta

pokontrolnej przez

Wykonawcy

e-mail

Beneficjenta wraz z

informacji o
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stanowisku

zastrzeżeniami do

Beneficjenta do

jej treści.

treści Informacji
pokontrolnej
17.

Przekazanie

Wykonawca

Do 7 dni

Errata do

\

Zamawiającemu:

kalendarzowych od Informacji

poczta

- akt kontroli oraz

otrzymania od

pokontrolnej

(ew.

- ostatecznego

Zamawiającego

podpisana

przekazani

stanowiska

stanowiska

przez osoby

e osobiste

odnośnie treści

Beneficjenta.

wykonujące

akt kontroli

Informacji

kontrolę lub ew.

w siedzibie

pokontrolnej

pismo

Zamawiają

sformułowanej po

uzasadniające

cego)

analizie stanowiska

nieuwzględnienie

Beneficjenta wraz z

wniesionych przez

ewentualna zmianą

Beneficjenta

lub uzupełnieniem

zastrzeżeń;

części Informacji

- akta kontroli

Pokontrolnej, w
przypadku
uwzględniania w
całości lub części
zastrzeżeń
beneficjenta.

18.

- do 25 lutego

Raport końcowy z

poczta +

Zamawiającemu

2019 r. w zakresie

wykonania usługi

e-mail

raportu

kontroli

końcowego z

przeprowadzonych

wykonania kontroli

w 2018 r.;

Przekazanie

Wykonawca

- do 30 sierpnia
2019 r. w
zakresie kontroli
przeprowadzonych
w 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 57 z 216

5.10. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2018 r. zostanie udostępniony Wykonawcy
nie później niż do 14 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie kontroli projektów.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
5.11. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2019 r. zostanie udostępniony Wykonawcy
nie później niż do 31 stycznia 2019 r. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może
ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 3 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 trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, Część ………
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 nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Postępowanie
prowadzone z możliwością składania ofert częściowych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
1. w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ dla I części zamówienia, polegającej na koordynacji
i przeprowadzeniu w 2018 r. 22 (dwudziestu dwóch) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i
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Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz
przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia, za cenę:
1) Cena jednostkowa kontroli……………..zł netto x 22 kontrole = …………..…..zł cena netto
słownie

oferty,

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 dla I części zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie
koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i
rabaty).
2)

Tabela nr 1. Liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących oceniane zgodnie z pkt 16.1.6
SIWZ
kryterium

Oferta

Wykonawcy

wyrażona

w

sztukach
liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących
2. w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ dla II części zamówienia polegającej na
przeprowadzeniu

w 2018

r. 6

kontroli trwałości po zakończeniu realizacji

projektów

współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji
związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowaniu raportu końcowego z realizacji przedmiotu
zamówienia, oraz na przeprowadzeniu w 2019 r. 3 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowaniu pełnej
dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowaniu raportu końcowego z realizacji
przedmiotu zamówienia, za cenę:
1) Cena jednostkowa kontroli……………..zł netto x 9 kontroli = …………..…..zł cena netto oferty
słownie złotych: .........................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT)……………………………………..
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Cena brutto oferty: cena oferty netto ……………… + wartość podatku VAT ……………….. =
słownie złotych: .........................................................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto dla II części zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie
koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
2) Tabela nr 2. Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie
beneficjenta w poszczególnym projekcie od momentu otrzymania dokumentacji związanej z kontrolą
od Zamawiającego oceniane zgodnie z pkt 16.2.6 SIWZ
Kryterium

Oferta

Wykonawcy

wyrażona

w

dniach roboczych
Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu
realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta w
poszczególnym projekcie od momentu otrzymania od
Zamawiającego dokumentacji związanej z projektem
podlegającym kontroli.
Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że 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. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie*:
a. …………………dla I części zamówienia, zostało wniesione formie6 .....................................
b. …………………dla II części zamówienia, zostało wniesione formie6 .....................................

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
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7. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 11 lub/i 12 do SIWZ.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w ramach części I:
w zakresie7 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………(nazwa podwykonawcy),po
zawarciu stosownej umowy.
Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w ramach części II:
w zakresie14 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………….(nazwa podwykonawcy),po
zawarciu stosownej umowy.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .* *
Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a,
i przyjmuję do wiadomości, że moje dane …/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
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 imiennej

7

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.
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* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 4 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I
UWAGA – NIE WYPEŁNIAĆ PÓL ZACIEMNIONYCH
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia8. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia9
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego10

Odpowiedź:

Nazwa:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jakiego
zamówienia
dokument?

dotyczy

niniejszy Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia11:

Przeprowadzenie w roku 2018 kontroli trwałości
projektów współfinansowanych w ramach POIG

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom
usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
9
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
10
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia
proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
11
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
8
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nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję
zamawiającą
lub
podmiot
zamawiający (jeżeli dotyczy)12:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę [ ]
podać inny krajowy numer identyfikacyjny,
jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.
Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów13:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Tak [] Nie
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem14?
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone15: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
14
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
15
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
12
13
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społecznym”16 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii
pracowników niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[…]
[….]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub
organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie17:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
d) [] Tak [] Nie
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić e) [] Tak [] Nie
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
17
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
16
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zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:

Rodzaj uczestnictwa:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o [] Tak [] Nie
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami18?
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania
itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

18

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe [……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych [] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów
kwalifikacji określonych poniżej w części IV
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad
określonych poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V19.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE
POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim [] Tak [] Nie
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
zamówienia?
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

19

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 68 z 216

Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej20;

2.

korupcja21;

3.

nadużycie finansowe22;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną23

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu24

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi25.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi Odpowiedź:
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok
z jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać27:
a) datę wyroku, określić, których spośród

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]26

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
21
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich
i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej
(podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
22
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
23
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
24
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
25
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
26
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
27
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
20
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punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to
bezpośrednio ustalone w wyroku:

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]28

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia29 („samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki30: [……]
B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub
ubezpieczenie społeczne:

składek

na Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich [] Tak [] Nie
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak
i w państwie członkowskim instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego,
jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego
to dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub
administracyjnej:

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie
Czy ta decyzja jest ostateczna i
–
[……]
wiążąca?
–

–

[] Tak [] Nie

–

[……]

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
30
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.),
objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
28
29
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–

W przypadku wyroku, o ile –
została w nim bezpośrednio
określona, długość okresu
wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

[……]

–

[……]

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie dokładne dane referencyjne dokumentacji): 31
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, [……][……][……]
proszę wskazać:
C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI32

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania
stanowiącego wykroczenie.
Informacje
dotyczące
ewentualnej Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, [] Tak [] Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
pracy33?
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury

[] Tak [] Nie

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
33
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
31
32

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 71 z 216

przewidzianej w krajowych przepisach
ustawowych i wykonawczych34; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd;
lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
–
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z –
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej35.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego36?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów37 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w
lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji,
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
36
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia.
37
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
34
35

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 72 z 216

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e)
w przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w
której wcześniejsza umowa w sprawie
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z
podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana
przed czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub
do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania
decyzji przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający, pozyskać informacje
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić
wprowadzające w błąd informacje, które mogą
mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamówienia?

[] Tak [] Nie

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy
wykluczenia
wyłącznie krajowym

o

charakterze Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach

[] Tak [] Nie
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zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

38

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]38

[] Tak [] Nie
[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy39:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych
na usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich
mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
39
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1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący40 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący41:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

3) W przypadku gdy informacje dotyczące
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są
dostępne za cały wymagany okres, proszę podać
datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników
finansowych42 określonych w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e)
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów)
jest (są) następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek
X do Y43 – oraz wartość):
[……], [……]44

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

40
41
42
43
44

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia45 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia46 wykonawca
zrealizował następujące główne dostawy
określonego rodzaju lub wyświadczył
następujące główne usługi określonego
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych47:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis

Kwoty

Daty

Odbiorcy

2) Może skorzystać z usług następujących [……]
pracowników technicznych lub służb
technicznych48,
w
szczególności
tych
odpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości: [……]
W przypadku zamówień publicznych na roboty
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
46
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
47
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów
publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
48
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
45
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budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń [……]
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowobadawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł [……]
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5

W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w
odniesieniu do produktów lub usług o
szczególnym przeznaczeniu: Czy
wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli49 swoich zdolności
produkcyjnych lub zdolności
technicznych, a w razie konieczności także
dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków
kontroli jakości?

6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebność kadry
kierowniczej w ostatnich trzech latach są
następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
49
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom50 następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości
zarządzania środowiskowego

i

normy Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić [] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
50
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jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące
systemów lub norm zarządzania
środowiskowego mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej51, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie52

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]53

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w
których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym
państwie członkowskim54, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.55, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
53
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
54
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
55
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
51
52
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to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): […
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Załącznik nr 5 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II
UWAGA – NIE WYPEŁNIAĆ PÓL ZACIEMNIONYCH
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia56. Adres publikacyjny stosownego
ogłoszenia57 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym
przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego58

Odpowiedź:

Nazwa:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jakiego
zamówienia
dokument?

dotyczy

niniejszy Odpowiedź:

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia59:

Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli
trwałości projektów współfinansowanych w

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom
usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
57
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
58
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia
proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
59
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
56
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ramach POIŚ nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję
zamawiającą
lub
podmiot
zamawiający (jeżeli dotyczy)60:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę [ ]
podać inny krajowy numer identyfikacyjny,
jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.
Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów61:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Tak [] Nie
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem62?
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone63: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
62
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
63
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
60
61
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społecznym”64 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii
pracowników niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych należą dani pracownicy.

[…]
[….]

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub
organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie65:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
d) [] Tak [] Nie
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić e) [] Tak [] Nie
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
65
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
64
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zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:

Rodzaj uczestnictwa:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o [] Tak [] Nie
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami66?
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania
itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

66
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Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe [……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych [] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów
kwalifikacji określonych poniżej w części IV
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad
określonych poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V67.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE
POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim [] Tak [] Nie
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
zamówienia?
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1. udział w organizacji przestępczej68;
2. korupcja69;
3. nadużycie finansowe70;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną71
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu72
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi73.
Podstawy związane z wyrokami skazującymi Odpowiedź:
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok
z jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać75:
a) datę wyroku, określić, których spośród
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]74

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
69
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich
i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej
(podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
70
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
71
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
72
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
73
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
74
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
75
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 88 z 216

ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to
bezpośrednio ustalone w wyroku:

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]76

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia77 („samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki78: [……]
B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub
ubezpieczenie społeczne:

składek

na Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich [] Tak [] Nie
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak
i w państwie członkowskim instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego,
jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego
to dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub
administracyjnej:

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

[……]

–

[……]

[……]

–

[……]

Czy ta decyzja jest ostateczna i
–
wiążąca?
–

Proszę podać datę wyroku lub
–
decyzji.

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
78
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.),
objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
76
77
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określona, długość
wykluczenia:

okresu
c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie dokładne dane referencyjne dokumentacji): 79
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, [……][……][……]
proszę wskazać:
C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI80

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania
stanowiącego wykroczenie.
Informacje
dotyczące
ewentualnej Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, [] Tak [] Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
pracy81?
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne; lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w krajowych przepisach

[] Tak [] Nie

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
81
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
79
80
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ustawowych i wykonawczych82; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd;
lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–
Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają –
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej83.

[……]
[……]

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego84?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów85 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w
lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji,
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
84
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia.
85
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
82
83
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e)
w przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w
której wcześniejsza umowa w sprawie
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z
podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana
przed czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe
informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub
do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający; oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania
decyzji przez instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający, pozyskać informacje
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić
wprowadzające w błąd informacje, które mogą
mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamówienia?

[] Tak [] Nie

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy
wykluczenia
wyłącznie krajowym

o

charakterze Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach

[] Tak [] Nie
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zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

86

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]86

[] Tak [] Nie
[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy87:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych
na usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie
lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich
mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
87
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1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący88 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący89:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

3) W przypadku gdy informacje dotyczące
obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są
dostępne za cały wymagany okres, proszę podać
datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników
finansowych90 określonych w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
wykonawca oświadcza, że aktualna(-e)
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów)
jest (są) następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek
X do Y91 – oraz wartość):
[……], [……]92

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

88
89
90
91
92

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […]
waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia93 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia94 wykonawca
zrealizował następujące główne dostawy
określonego rodzaju lub wyświadczył
następujące główne usługi określonego
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno
publicznych, jak i prywatnych95:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis

Kwoty

Daty

Odbiorcy

2) Może skorzystać z usług następujących [……]
pracowników technicznych lub służb
technicznych96,
w
szczególności
tych
odpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości: [……]
W przypadku zamówień publicznych na roboty
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
94
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
95
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów
publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
96
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
93
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budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń [……]
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowobadawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł [……]
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
6

W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w
odniesieniu do produktów lub usług o
szczególnym przeznaczeniu: Czy
wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli97 swoich zdolności
produkcyjnych lub zdolności
technicznych, a w razie konieczności także
dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków
kontroli jakości?

6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebność kadry
kierowniczej w ostatnich trzech latach są
następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
97
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom98 następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych
na dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości
zarządzania środowiskowego

i

normy Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić [] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
98
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jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące
systemów lub norm zarządzania
środowiskowego mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej99, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie100

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]101

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w
których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym
państwie członkowskim102, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.103, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
101
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
102
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
103
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
99

100
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to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): […
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ USŁUG DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w pkt 5.2.1.1. SIWZ , w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wymaganie Zamawiającego104 - co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu, w
ramach

każdej

usługi,

co

najmniej

10

kontroli

na

miejscu

realizacji

projektów

współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej
lub innych źródeł, przy czym:
a) wartość każdej z tych usług wyniosła co najmniej 70 tys. złotych brutto.
b) każda usługa winna być wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był
podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację
kontroli,
c) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Wykonana usługa

Lp.

…………………………………………………………..

1.

…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu ……..(ilość)
kontroli
Nazwa i zakres usługi

na

miejscu

realizacji

projektów

współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych
źródeł .
Wartość usługi wyniosła ………………….. złotych
brutto.

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.
104
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Usługa

była

wykonana

z

zachowaniem

zasady

bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w
stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego
realizację

kontroli

sprawdzeniu

oraz

zgodności

postanowieniami

umowy

kontrole

polegały

na

realizacji

projektu

z

o

dofinasowanie

oraz

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej

Nr strony oferty - …………………..……………

wymienionej usługi
…………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu …… (ilość)
kontroli

na

miejscu

realizacji

projektów

współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych
źródeł .
Nazwa i zakres usługi

Wartość usługi wyniosła ………………….. złotych
brutto.
Usługa

była

wykonana

z

zachowaniem

zasady

bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w
stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego
realizację

kontroli

sprawdzeniu

oraz

zgodności

postanowieniami

umowy

kontrole

polegały

na

realizacji

projektu

z

o

dofinasowanie

oraz

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia

od …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

do …..…/…..…./…...............
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(dzień / miesiąc / rok)
Odbiorca (podmiot, który zlecał

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

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej

Nr strony oferty - …………………..……………

wymienionej usługi
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 imienne
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ USŁUG DLA II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w pkt 5.2.2.1 SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wymaganie Zamawiającego105 - co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu, w ramach każdej
usługi, co najmniej 10 kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze
środków Unii Europejskiej, w tym co najmniej jednej kontroli projektu infrastrukturalnego106 przy czym
wartość kontrolowanego projektu infrastrukturalnego wyniosła co najmniej 20 mln zł.
Każda wskazana poniżej usługa była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był
podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego realizację kontroli oraz
kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinasowanie
oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Wykonana usługa

Lp.

……………………………………………………………

1.

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

realizacji

projektów współfinansowanych

/

finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa i zakres usługi

Usługa

była

wykonana

z

zachowaniem

zasady

bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego
realizację kontroli oraz kontrole polegały na sprawdzeniu
zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego.

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.
106 Projekt infrastrukturalny - każde przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem roboty budowlane.
105
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Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………
………………………………………………………….

2.

…………………………………………………………
tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli na
miejscu realizacji projektu infrastrukturalnego107 przy
czym wartość kontrolowanego projektu infrastrukturalnego
wyniosła co najmniej 20 mln zł, współfinansowanego /
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość
kontrolowanego

Nazwa i zakres usługi

projektu

infrastrukturalnego:

……………………. .
Usługa

była

wykonana

z

zachowaniem

zasady

bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego
realizację kontroli oraz kontrole polegały na sprawdzeniu
zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego.
Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………
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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 8 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 2017 i 2018 r.
kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach
POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI I

EKSPERT nr 1
Spełniający 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 późn. zm.),
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji co najmniej 20 projektów
współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub
innych źródeł, przy czym:
a) kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
b) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli na miejscu co najmniej 20 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

1.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

2.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

3.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

4.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

5.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

6.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

7.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

8.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
9.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

10.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

11.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

12.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

13.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

14.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

15.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

16.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

17.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
18.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

19.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

20.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 2
Spełniający 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 późn. zm.),
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji co najmniej 20 projektów
współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub
innych źródeł, przy czym:
c) kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
d) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli na miejscu co najmniej 20 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

1.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

2.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

3.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

4.
Termin realizacji kontroli

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 114 z 216

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

5.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

6.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

7.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

8.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

9.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

10.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

11.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

12.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

13.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

14.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

15.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

16.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

17.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

18.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

19.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

20.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 3
Spełniający 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 późn. zm.),
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji co najmniej 20 projektów
współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub
innych źródeł, przy czym:
e) kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
f) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli na miejscu co najmniej 20 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

1.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

2.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

3.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
4.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

5.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

6.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

7.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

8.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

9.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

10.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

11.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

12.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
13.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

14.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

15.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

16.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

17.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

18.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

19.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

20.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 4
Spełniający 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 późn. zm.),
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji co najmniej 20 projektów
współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub
innych źródeł, przy czym:
g) kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
h) kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli na miejscu co najmniej 20 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

1.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

2.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

3.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
4.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

5.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

6.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

7.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer
lub tytuł projektu
8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

9.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

10.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

11.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

12.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
13.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

14.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

15.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

16.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

17.

Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

18.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

19.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli oraz numer

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

lub tytuł projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

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

20.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Osoba wyznaczona do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia

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

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 9 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 r. i 2019 r.
kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach
POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI II
EKSPERT nr 1
Spełniający 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 późn. zm.), posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu
realizacji co najmniej 10 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
w tym co najmniej jednej kontroli na miejscu projektu infrastrukturalnego, przy czym:
i.

wartość projektu infrastrukturalnego wynosiła co najmniej 20 mln zł,

ii. kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
iii. kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli na miejscu co najmniej 10 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
Unii Europejskiej, w tym co najmniej jednej kontroli na miejscu projektu infrastrukturalnego (wartość
projektu infrastrukturalnego wynosiła co najmniej 20 mln zł)
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu

1.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu108 ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków

2.

Nazwa kontroli, wartość

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

projektu oraz numer lub tytuł

Wartość projektu ………………………..……….……………

projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

3.

Nazwa kontroli, wartość

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

projektu oraz numer lub tytuł

Wartość projektu ………………………..……….……………

projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

108

Należy podać wartość projektu w przypadku kontroli projektu infrastrukturalnego o wartości co najmniej 20 mln zł.
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Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
7.

projektu

Termin realizacji kontroli

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu

Termin realizacji kontroli

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

10.
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Zamawiający

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

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

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 2
Spełniający 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 późn. zm.), posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu
realizacji co najmniej 10 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
w tym co najmniej jednej kontroli na miejscu projektu infrastrukturalnego, przy czym:
i.

wartość projektu infrastrukturalnego wynosiła co najmniej 20 mln zł,

ii. kontrole były przeprowadzane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
iii. kontrole polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinasowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli na miejscu co najmniej 10 projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków
Unii Europejskiej, w tym co najmniej jednej kontroli na miejscu projektu infrastrukturalnego (wartość
projektu infrastrukturalnego wynosiła co najmniej 20 mln zł)

1

Nazwa kontroli, wartość

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

projektu oraz numer lub tytuł

Wartość projektu109 ………………………..……….……………

projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli

109

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

Należy podać wartość projektu w przypadku kontroli projektu infrastrukturalnego o wartości co najmniej 20 mln zł.
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
2

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
3

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
4

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
5

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
6

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu
7

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
8

projektu

Termin realizacji kontroli

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

9

Nazwa kontroli, wartość

Nazwa kontroli ……………………………..…………………

projektu oraz numer lub tytuł

Wartość projektu ………………………..……….……………

projektu

Tytuł lub numer projektu ………………………………………

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
Nazwa kontroli, wartość
projektu oraz numer lub tytuł
projektu

Termin realizacji kontroli
10

Zamawiający

Nazwa kontroli ……………………………..…………………
Wartość projektu ………………………..……….……………
Tytuł lub numer projektu ………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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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 10 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 110
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 „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp 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

110 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 11 do SIWZ dla części I zamówienia
– wzór umowy dla części I zamówienia

UMOWA NR ………….
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …………..… r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa),
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2018 r. poz. 1249), posiadającym REGON:
141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana/Panią……………………………………….działającym/działającą na podstawie pełnomocnictwa nr
…. z dnia ….. roku
(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
……………………….
ul.

……..,

zamieszkałą/zamieszkałym
posiadającą/posiadającym

w………………………
PESEL:

(…-…),

przy

……………………………….,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………, prowadzącą/prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą „…………………………………….”, przy ul. …………………………..,
posiadającą/posiadającym

NIP:

…………………..

oraz

REGON:

………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-…
……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………….
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(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), (dalej jako „uPzp”).
§ 1.
Definicje
Ilekroć w Umowie używa się pojęcia:
1)

Projekt – należy przez to rozumieć Projekty realizowane na podstawie umów o dofinansowanie
zawartych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka;

2)

Ekspert - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli trwałości po zakończeniu
realizacji Projektu, wskazaną przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia w zakresie części I, stanowiącym część oferty z dnia …… r. , której
kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „Oferta”);

3)

Beneficjent - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą
projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub
umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307);

4)

Konflikt interesów - należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie
kontroli, o których mowa we wzorze deklaracji poufności i bezstronności stanowiącej Załącznik
nr 4 do Umowy.
§ 2.
Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu w 2018 r. przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 22 (dwudziestu dwóch) kontroli trwałości po zakończeniu
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realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przygotowanie pełnej dokumentacji
związanej z kontrolą, w tym List sprawdzających i Informacji pokontrolnych, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i
Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(dalej jako: „Kontrole trwałości”) oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji Kontroli
trwałości(dalej łącznie jako: „Przedmiot Umowy”).
2.

Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji Projektów przeprowadzane będą przez Wykonawcę
na terenie kraju, w miejscu realizacji Projektów oraz w siedzibie Beneficjenta.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych
w Umowie, zgodnie z Ofertą oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 5 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”), a także Wytycznymi w zakresie procesu kontroli
w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

4.

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.

5.

Wykonawca będzie gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania Kontroli
trwałości.

6.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu wszelkie
informacje i dokumenty dotyczące wykonywania Kontroli trwałości.
§ 3.
Termin realizacji

1.

Wykonanie

Przedmiotu

Umowy

nastąpi

w

okresie

od

dnia

zawarcia

Umowy

do 25 lutego 2019 r., tj. do dnia przekazania raportu końcowego z realizacji Kontroli trwałości.
2.

Terminem końcowym rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji Projektu będzie
18 grudnia 2018 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)

minimum 2 (dwa) niezależne, co najmniej 2 (dwuosobowe) zespoły kontrolujące złożone z
Ekspertów, z których każdy Ekspert:

a)

spełnia warunki określone w art. 286 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.);
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b)

posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 (dwudziestu) kontroli na miejscu
projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii
Europejskiej lub innych źródeł, przy czym, kontrole te były wykonane z zachowaniem zasady
bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu
kontrolowanego i zlecającego realizację kontroli oraz polegały na sprawdzeniu zgodności
realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego;

2)

1 (jedną) osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu z
Zamawiającym.

3.

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

4.

Zmiana Ekspertów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna.
W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności
z powodu choroby Eksperta uniemożliwiającej przeprowadzenie kontroli lub ujawnionego
Konfliktu interesów, wyniknie konieczność zmiany Eksperta, Wykonawca może zaproponować
Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
Zmiana Ekspertów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

5.

W przypadku konieczności zwiększenia liczby Ekspertów, Wykonawca zobligowany jest
uprzednio wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Postanowienia ust. 2 pkt 1,
dotyczące kwalifikacji Ekspertów stosuje się odpowiednio. Zwiększenie liczby Ekspertów nie
stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

6.

Pisemny wniosek o zmianę Eksperta, powinien 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
(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w
ust. 6.

8.

Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany Eksperta w następujących
przypadkach:

1)

niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści Informacji
pokontrolnej lub Listy sprawdzającej, sporządzonych przez Eksperta;

2)

zastrzeżeń do pracy danego Eksperta, 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 Konfliktu interesów w zakresie dotyczącym Kontroli
trwałości po zakończeniu realizacji danego Projektu.
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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 i wyłączną 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 przeprowadzaniem
Kontroli trwałości.

12.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi 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 Umowy lub zawierały informacje pozyskane w ramach lub przy okazji realizacji Umowy.

13.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji Umowy.
§ 5.
Informacje poufne i ochrona danych osobowych

1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 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
(dalej jako: „Informacje Poufne”).

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to
konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień
Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-6.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji Poufnych, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji Poufnych,
Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia
od podmiotu, któremu Informacje Poufne są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
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6.

Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Wykonawcy, jego
pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie
Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.

7.

Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać
wyłącznie w celu realizacji Umowy.

8.

Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu
Umowy, w tym m.in. po wykonaniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.

9.

W zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzania Kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji Projektów, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych
osobowych, która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

10.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 9.

11.

Nie później niż 14 (czternaście) 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.
12.

Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich
w wyniku nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności oraz niezgodnego z Umową
przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 6.
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.

2.

Wykonawca, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania listy
Projektów przewidzianych do kontroli, przekaże Zamawiającemu dane tj. imiona i nazwiska
Ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli – informacje te posłużą
Zamawiającemu do przygotowania Ekspertom imiennych upoważnień do przeprowadzenia
kontroli.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę
Kontrolach trwałości po zakończeniu realizacji Projektów pełniąc rolę obserwatora kontroli.

4.

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;
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2)

w miejscu prowadzenia Kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektu lub innym miejscu
związanym z prowadzeniem Kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektu.

5.

Ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 4, może być przeprowadzana przez
podmioty upoważnione przez Zamawiającego.

6.

Celem oceny realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 4, jest potwierdzenie
prawidłowości przeprowadzenia Kontroli trwałości 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 trwałości zgodnie z zasadą bezstronności, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia
za zakwestionowaną kontrolę Projektu.

7.

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 4, wgląd
w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją
Przedmiotu Umowy.

8.

W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Ekspertów przez beneficjentów, Zamawiający w związku
z otrzymanymi od Beneficjenta uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz przekaże ją
Wykonawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia oceny. Wykonawca
zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Zamawiającego oraz poinformowania
Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od dnia otrzymania notatki z przeprowadzonej oceny.

9.

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 Umowy (w
szczególności usług doradztwa, szkolenia), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby
powodować Konflikt interesów.
§ 7.
Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy

1.

Ustalenia kontroli są dokumentowane w informacji pokontrolnej sporządzonej zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy (dalej jako: „Informacja pokontrolna”) oraz
na liście sprawdzającej sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy
(dalej jako: „Lista sprawdzająca”). Wykonawca nie może udostępniać treści Informacji
pokontrolnej Beneficjentowi kontrolowanego Projektu oraz innym osobom postronnym.

2.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy powinny zostać oznaczone obowiązującymi
logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Unii Europejskiej wraz
z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszonym na stronie
internetowej pod adresem www.poig.gov.pl.
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3.

Wykonawca, w terminie 5 (pięciu) dni od zakończenia przez Ekspertów kontroli dotyczącej
danego Projektu, przesyła Zamawiającemu drogą mailową, na adres wskazany w § 14 ust. 2 pkt
1 Umowy wersję elektroniczną Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej.

4.

Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznych
dokumentów, o którym mowa w ust. 3, akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi.

5.

Wykonawca, w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa
w ust. 4, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w Informacji pokontrolnej lub
na 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.

Wykonawca, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji przez Zamawiającego treści
Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej, przekazuje Zamawiającemu wersje
wydrukowane ww. dokumentów w 3 (trzech) egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze ww.
dokumentów przed ich przekazaniem Zamawiającemu muszą być podpisane przez Ekspertów
przeprowadzających kontrolę. Wraz z Informacją pokontrolną oraz Listą sprawdzającą
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane przez Ekspertów deklaracje poufności i
bezstronności.

7.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści
Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi Beneficjent.

8.

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji,
o których mowa w ust. 7, przekazać Zamawiającemu akta kontroli oraz odnieść się do uwag,
wyjaśnień lub zastrzeżeń Beneficjenta poprzez odpowiednią zmianę lub uzupełnienie części
Informacji Pokontrolnej, w przypadku uwzględniania w całości lub części uwag, wyjaśnień lub
zastrzeżeń Beneficjenta, lub w formie pisma uzasadniającego nieuwzględnienie wniesionych
przez Beneficjenta uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń, wraz z ponownym przesłaniem
Zamawiającemu Informacji pokontrolnej.

9.

Wykonawca nie później niż do 25 lutego 2019 r. przekaże Zamawiającemu raport końcowy z
realizacji Kontroli trwałości, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.

10.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1-9, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób
wskazany w SOPZ lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
§ 8.
Wynagrodzenie i zasady płatności

1.

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

Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy uzależniona jest
od ilości Kontroli trwałości przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego. Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach
Umowy nie przekroczy kwoty ………. (słownie: ……………. ) złotych netto, powiększonej o
należny podatek VAT.

3.

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.

4.

Wynagrodzenie płatne jest z dołu i stanowi iloczyn liczby kontroli przeprowadzonych i
odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej określonej w § 8 ust. 1
Umowy.

5.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia

jest

złożenie

przez Wykonawcę wypełnionego

i zatwierdzonego przez Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie
faktury VAT.
6.

Wniosek o wypłatę powinien uwzględniać jedynie te kontrole, które zostały odebrane przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń w okresie objętym wnioskiem. 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).

7.

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

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

9.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§ 9.
Prawa autorskie
1.

W ramach wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich prac powstałych w wyniku
realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego (dalej jako: „Utwór”) bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach
eksploatacji, 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, ze zm.), dalej „ustawa o prawie autorskim”, a
w szczególności w zakresie:

1)

utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)

obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału
lub egzemplarzy utworów;

3)

wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray,
a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku
realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;

4)

wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępnianie ich
użytkownikom takich sieci;

5)

przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
środków i technik;

6)

publicznego udostępniania, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i
konferencji

oraz

w

taki

sposób,

aby

każdy

mógł

mieć

do

niego

dostęp

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i
komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z
zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
2.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, jakimi będzie się posługiwał w toku
realizacji Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać
praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych
tych osób;

2)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa
majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje), oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji
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Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na
wykonywanie praw zależnych oraz na wprowadzenie zmian do utworów bez konieczności ich
uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste. Wykonawca
zapewnia, iż żaden z twórców utworów nie wycofa, ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób
udzielonych praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca
zapewnia, iż twórcy utworów nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw
autorskich do utworów względem Zamawiającego, jego następców prawnych oraz podmiotów,
którym Zamawiający (następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z utworów lub w inny
sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z utworów;
3)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do Utworów w
zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i korzystanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 1;

4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla
celów realizacji Przedmiotu Umowy;

5)

Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania, bez
oznaczania ich autorstwa. W tym celu Wykonawca zapewnia, iż twórca/współtwórcy Utworu
zobowiązuje/ą się do niewykonywania wobec Zamawiającego, jego następców prawnych oraz
podmiotów, którym Zamawiający (następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z Utworu lub
w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z Utworu, przysługujących mu/im osobistych
praw autorskich do Utworu oraz w przypadku opracowań Utworu.

3.

W przypadku, gdy do stworzenia Utworu, Wykonawca posłuży się cudzym utworem,
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli mu sublicencji
do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie
sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4.

Na podstawie Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2
Umowy, udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
Utworu oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań Utworu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1
powyżej.

5.

Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Utworu w formie
elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przejście praw
autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych
w ramach realizacji Umowy oraz nośników, na których zostały utrwalone.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie ustawy o prawie autorskim,
w związku z wykonywaniem Umowy.
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7.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

8.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z
udziału w postępowaniu.

9.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni roboczych od powzięcia takich informacji lub żądania zwrotu wypłaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia
zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający
będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
§ 10.
Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zmian prawnych dotyczących Zamawiającego, mających znaczenie dla trybu
realizacji Kontroli trwałości przez Zamawiającego.

2.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:

1)

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

2)

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 (trzydziestu) dni kalendarzowych od upływu terminu określonego
przez Zamawiającego w wezwaniu;

3)

jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi opóźnienie z winy
Wykonawcy w realizacji co najmniej 2 (dwóch) Kontroli trwałości – w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej
przyczyny.

3.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, jeśli
Zamawiający nie odbierze bez zastrzeżeń co najmniej 2 (dwóch) Kontroli trwałości lub jeśli ocena
realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust. 4 Umowy, wskaże błędy merytoryczne
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zawarte co najmniej w 3 (trzech) Informacjach pokontrolnych lub Listach sprawdzających
przygotowywanych 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)

niezgodność

z

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego,

w

szczególności

z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka;
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 przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy,
Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu
należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy
ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został
należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku
powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie
podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
§ 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 § 9 ust. 9 oraz § 10
ust. 2 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego zgodnie z § 8 ust. 2
Umowy;
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2)

wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji
pokontrolnej oraz List sprawdzającej– w wysokości 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych brutto
za każdy dzień opóźnienia;

3)

zrealizowania poszczególnych kontroli w trybie niezgodnym z Umową z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 500,00 (słownie: pięćset i 00/100) złotych brutto za każdą
kontrolę zrealizowaną niezgodnie z Umową;

4)

błędów

merytorycznych

w

Informacji

pokontrolnej

lub

Liście

sprawdzającej

– w wysokości 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych brutto za każdy błąd merytoryczny;
5)

niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z § 6 ust. 8 Umowy –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy, za każdą
nieprawidłowo przeprowadzoną kontrolę;

6)

w przypadku braku odbioru przez Zamawiającego jednostkowej Kontroli trwałości
po zakończeniu realizacji Projektu, rozumianego jako niezaakceptowanie treści Informacji
pokontrolnej lub Listy sprawdzającej zgodnie z procedurą kontroli określoną w SOPZ – w
wysokości 50% ceny brutto określonej zgodnie z § 8 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 § 5
Umowy – w wysokości 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy i 00/100) złotych brutto za każdy
przypadek naruszenia.

2.

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, w związku z wykonywaniem 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 zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy za
każdy przypadek naruszenia.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty lub roszczenie
zostanie pokryte z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa
w § 12 Umowy.

4.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

5.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar umownych.

§ 12.
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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 uPzp.

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 (trzydziestu) dni kalendarzowych 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.
§ 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. 4 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, a także zaleceń lub poleceń służbowych
bądź decyzji administracyjnych, związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem
będzie Zamawiający;

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.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:

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 2018 r. poz. 847, ze zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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- każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony
o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ
na koszty wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
§ 14.
Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy
1.

Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana na adres:

1)

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

2)

Wykonawcy:
...............................................................................
e-mail: .........................................................................................

2.

Osobami wyznaczonymi do dokonywania bieżących ustaleń w związku z realizacją Umowy są:

1)

ze strony Zamawiającego: ………………, tel.: ………………e-mail: ….;

2)

ze strony Wykonawcy: ………………tel. ………………., e-mail: ….

3.

Osobami wyznaczonymi do dokonywania odbiorów w ramach Przedmiotu Umowy są:

1)

ze strony Zamawiającego: ………………, tel.: ………………e-mail: ….;

2)

ze strony Wykonawcy: ………………, tel.: ………………e-mail: ….

4.

Zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1 - 3, następuje poprzez powiadomienie drugiej
Strony pisemnie na adres wskazany w ust. 1 lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w ust. 1 i 2 i nie stanowi zmiany Umowy
oraz nie wymaga aneksu do Umowy.

5.

W przypadku braku informacji o zmianie danych, wszelką korespondencję wysłaną na
dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.

§ 15.
Postanowienia końcowe
1.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec Zamawiającego
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na
piśmie, pod rygorem nieważności.
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Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez

2.

zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w
sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie z Umową zawierana jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o

3.

której mowa w § 5 Umowy.
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje

4.

Zamawiający, a 1 (jeden) Wykonawca.
5.

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

6.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 - kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy;

3)

Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia ……….. 2018 r.;

4)

Załącznik nr 4 - wzór deklaracji poufności i bezstronności;

5)

Załącznik nr 5 – SOPZ;

6)

Załącznik nr 6 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

7)

Załącznik nr 7 - wzór Informacji pokontrolnej;

8)

Załącznik nr 8 - wzór Listy sprawdzającej;

9)

Załącznik nr 9 – wzór raportu końcowego z realizacji Przedmiotu Umowy;

10)

Załącznik nr 10 – wzór wniosku o wypłatę.

Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

podpis

podpis
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Załącznik nr 7 do Umowy
Wzór Informacji pokontrolnej
Informacja pokontrolna z kontroli nr …./……./……..

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)
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 o
kontrolowanym
11. W trakcie kontroli
wyjaśnień
udzielali:
12. Dokumenty jakie
podlegały kontroli
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13. Ustalenia kontroli
– opis istniejącego
podczas kontroli
stanu

1. W zakresie zasadniczej modyfikacji projektu.

…………………………………………………………………….
2. W zakresie zmiany charakteru własności

…………………………………………………………………….
3. W

zakresie

zachowania

zadeklarowanych

wskaźników

finansowych
…………………………………………………………………….
4. W zakresie weryfikacji czy na projekt nie pozyskano innych źródeł

finansowania.
…………………………………………………………………….
5. W zakresie weryfikacji wystąpienia nieuzasadnionej korzyści/czy

projekt nie wygenerował dochodu.
…………………………………………………………………….
6. Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury oraz wartości

niematerialne i prawne są wykorzystywane do działań związanych
z realizacją projektu.
…………………………………………………………………….
7. Czy zmianie uległ status podatkowy beneficjenta

…………………………………………………………………….
8. W zakresie kwalifikowalności VAT, w szczególności ustalenie

czy Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z
wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji
projektu (W przypadku gdy VAT był uznany za kwalifikowalny).
………………………………………………………………
9. W zakresie weryfikacji czy nie zachodzą okoliczności mogące

mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta
podatku VAT, w przypadku gdy podatek VAT stanowi koszt
kwalifikowalny w projekcie.
…………………………………………………………………….
10. W zakresie aarchiwizacji dokumentacji.

…………………………………………………………………….
11. W zakresie podjętych ddziałań informacyjno-promocyjnych.
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…………………………………………………………………….
12. Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi

………………………………………………………………….
14. Wnioski z
przeprowadzonej
kontroli
15. Stwierdzone
nieprawidłowości
/uchybienia
16. Zalecenia

Sporządzono dnia:
…………………………………………………………….
(podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 159 z 216

Załącznik nr 8 do Umowy
Wzór Listy sprawdzającej

Lista sprawdzająca trwałość projektu
Beneficjent: ……………………………………….
Nr projektu: ………………………………………..
Tytuł projektu: ……………………………………………………………………………..

L.p.

PYTANIE

TAK

NIE

UWAGI

I. OCENA PODDANIA PROJEKTU ZASADNICZEJ MODYFIKACJI
1.
2.

3.

Czy
nastąpiło
zaprzestanie
działalności
produkcyjnej?
Jeżeli zaprzestano działalności produkcyjnej, to czy
wynika to z ogłoszenia upadłości niewynikającej z
oszukańczego bankructwa?
Czy doszło do zmiany charakteru własności i
elementu infrastruktury/nabytych w ramach projektów
środków trwałych?

II. OCENA WPŁYWU OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

4.

5.

6.

Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej/zmiana
charakteru
własności
elementu
infrastruktury/nabytych w ramach projektów środków
trwałych miały wpływ na charakter i warunki realizacji
projektu?
Czy osiągnięto główny cel projektu w tym utrzymano
wskaźniki projektu oraz wskaźniki przewidziane do
osiągnięcia
w
okresie
trwałości
(wskaźniki
rezultatu)111?
Czy zadeklarowanie przez beneficjenta projektu
osiągnięcie danego wskaźnika, miało wpływ na
ocenę wniosku o dofinansowanie? 112

III. OCENA WYSTĄPIENIA NIEUZASADNIONEJ KORZYŚCI

7.

Czy beneficjent lub inny podmiot niebędący
kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe
polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku
zaprzestania
działalności
produkcyjnej/zmiany
charakteru własności elementu infrastruktury?

Dotyczy wskaźników finansowych
W tym obszarze zachowanie trwałości projektu monitorowane jest w odniesieniu do celu projektu oraz odpowiadających jemu wskaźników
produktu (osiągnięcie wskaźników produktu bezpośrednio obrazuje osiągnięcie celu projektu). W przypadku wskaźników rezultatu
monitorowanie odnosić się powinno przede wszystkim do tych wskaźników, które miały bezpośredni wpływ na ocenę projektu (wynik oceny
merytorycznej). Dotyczy wskaźników finansowych
111
112
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8.

Czy Kontrahent został wyłoniony w sposób, który
dał mu przewagę nad innymi podobnymi
podmiotami w takiej samej sytuacji i w ten sposób
uzyskał korzyść?

9.

Czy Kontrahent zaangażował w związku z transakcją
fundusze o wartości niższej niż rynkowa wartość
elementu infrastruktury, którego dotyczyła zmiana
charakteru własności i w ten sposób uzyskał
korzyść?

10

Czy uzyskana korzyść znajduje uzasadnienie w
celach pomocy finansowanej z Funduszy, w tym
celach programu operacyjnego i celów działania?

IV. DODATKOWE ZAGADNIENIA WPŁYWAJĄCE NA ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU
Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury
oraz wartości niematerialne i prawne są
11.
wykorzystywane do działań związanych z realizacją
projektu?
Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od
czasu realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą
12. okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa
do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT?
13.

Czy
beneficjent
nie
dokonuje
czynności
opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku
wytworzonego w wyniku realizacji projektu?

14.

Czy projekt generuje dochód w myśl art. 55
rozporządzenia Rady 1083/2006, tj. czy przychody w
rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006
przewyższają koszty operacyjne projektu?113

15.

16.

17.

Czy beneficjent realizuje działania informacyjnopromocyjne
zgodnie
z
przepisami art.
8
rozporządzenia
1828/2006
oraz
zasadami
określonymi przez IZ PO IG?
Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest
zgodny z politykami horyzontalnymi, z którymi
zgodność
potwierdzono
we
wniosku
o
dofinansowanie?
Czy dokumentacja związana z realizacją projektu,
niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów
potwierdzających
prawidłowość
poniesionych
wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90
rozporządzenia ogólnego (1083/2006), w tym w
zakresie
dochowania
terminu
przechowania
dokumentacji?

Sporządził/a:

Zatwierdzone przez:

Jeżeli dochód nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu. Pytanie
dotyczy wyłącznie projektów, których wartość całkowita w momencie zakończenia realizacji przekroczyła równowartość 1 mln Euro, nie
podlegających zasadom pomocy publicznej.
113
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Podpis:

Podpis:

Data:

Data:
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Załącznik nr 9 do Umowy
RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
dot. 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 trwałości projektów (maks. 1 strona)
…………………
/data sporządzenia /

…………………..………………………..
/podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu/
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Załącznik do raportu końcowego – Wykaz przeprowadzonych kontroli trwałości projektów po zakończeniu realizacji projektów:
Lp. Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa i adres

Imię

Termin przeprowadzenia

Data

Zalecenia pokontrolne

Beneficjenta

i nazwisko

czynności kontrolnych

zakończenia

wynikające z uchybień

eksperta

w miejscu realizacji projektu

kontroli*

wskazanych w Informacjach

(od… do…)
1

2

3

4

5

6

Uwagi

pokontrolnych
7

8

9

* Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji elektronicznej wersji 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 ……………………………………………………….

Podpis ……………………………………………………...

Pieczęć firmowa …………………………………………………………..
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Załącznik nr 10 do Umowy
/wzór/
Data wpływu: ……………………………
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia
do umowy nr: ……….. z dnia ……………. roku

1. Wniosek za okres od …………………. do ………………….
Nr wniosku:
Wnioskowana
……………………zł

kwota

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

2. Stan realizacji przedmiotu Umowy
Liczba przeprowadzonych kontroli:
Liczba zakończonych kontroli:
Liczba odebranych kontroli*:
Liczba kontroli pozostałych do przeprowadzenia:
*Rozumianych, jako kontroli odebranych przez Zamawiającego

3. Wynagrodzenie
1.

2.

3.

Liczba prawidłowo

Cena

Wartość

przeprowadzonych

jednostkowa

wynagrodzenia netto

kontroli

(netto)

(kol. 1 * kol. 2)

4.

5.
Wartość

Podatek VAT

wynagrodzenia brutto
(kol. 3 + kol. 4)
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Wykaz przeprowadzonych kontroli trwałości projektów po zakończeniu realizacji projektów w okresie od …………… do ……………

Lp.

Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa i adres

Termin

Osoby

Zalecenia pokontrolne

Data

podmiotu

przeprowadzenia

kontrolujące

zakończenia

kontrolowanego

kontroli w miejscu

(imię, nazwisko)

kontroli

Uwagi

realizacji projektu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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.
Imię i Nazwisko …………………………………………….

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

Podpis ……………………………………………………...

Pieczęć firmowa …………………………………………………………..
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Załącznik nr 4 do Umowy

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Dotyczy kontroli nr ………………………..
Dotyczy projektu nr …………………………….
Imię i nazwisko : …………………………..
Niniejszym oświadczam, że:

1. 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.
2. 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.
3. Nie pozostaję z pracownikami instytucji podlegającej kontroli w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
4. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego i wycofania się z kontroli tej instytucji.
5. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą.
6. 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 6 do Umowy
Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
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. 2016, poz. 900 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”.
Mając na uwadze fakt, iż:
Strony zawarły umowę z dnia …………… w przedmiocie wykonania usługi polegającej na
przeprowadzeniu w 2018 r. przez Wykonawcę 22 (dwudziestu dwóch) kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej
z kontrolą, w tym list sprawdzających i informacji pokontrolnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz przygotowanie raportu końcowego
z realizacji przedmiotu Umowy na podstawie, której Podmiot przetwarzający zobowiązał się do
przetwarzania danych osobowych (dalej „umowa”, „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.
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
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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.
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;
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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 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.
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§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.
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.
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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 lub audytorowi
upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
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
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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.
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. 10, jest
on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla których nie
zrealizował żądania Administratora.
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§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 dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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.

_______________________
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 121 do SIWZ dla części II zamówienia
– wzór umowy dla części II zamówienia

UMOWA NR ………….
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …………..… r. w Warszawie
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa),
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2018 r. poz. 1249), posiadającym REGON:
141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana/Panią……………………………………….działającym/działającą na podstawie pełnomocnictwa nr
…. z dnia ….. roku
(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
……………………….
ul.

……..,

zamieszkałą/zamieszkałym
posiadającą/posiadającym

w………………………
PESEL:

(…-…),

przy

……………………………….,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………, prowadzącą/prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą „…………………………………….”, przy ul. …………………………..,
posiadającą/posiadającym

NIP:

…………………..

oraz

REGON:

………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-…
……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………….
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(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), (dalej jako „uPzp”).

§ 1.
Definicje
Ilekroć w Umowie używa się pojęcia:
1)

Projekt – należy przez to rozumieć Projekty realizowane na podstawie umów o dofinansowanie
zawartych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

2)

Ekspert - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli trwałości po zakończeniu
realizacji Projektu, wskazaną przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia w zakresie części II, stanowiącym część oferty z dnia …… r., której
kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako:„Oferta”);

3)

Beneficjent - należy przez to rozumieć wskazaną przez Zamawiającego uczelnię
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), która podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach
Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko;

4)

Konflikt interesów - należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie
kontroli, o których mowa we wzorze deklaracji poufności i bezstronności stanowiącej Załącznik
nr 4 do Umowy.
§ 2.
Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu:
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1)

w 2018 r. przez Wykonawcę 6 (słownie: sześciu) kontroli trwałości Projektów po zakończeniu
realizacji Projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazanych przez
Zamawiającego oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, w tym List
sprawdzających i Informacji pokontrolnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (wersja obowiązująca na dzień
przeprowadzenia kontroli) oraz raportu końcowego z tych kontroli;

2)

w 2019 r. przez Wykonawcę 3 (słownie: trzech) kontroli trwałości Projektów po zakończeniu
realizacji Projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazanych przez
Zamawiającego oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, w tym List
sprawdzających i Informacji pokontrolnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (wersja obowiązująca na dzień
przeprowadzenia kontroli) oraz raportu końcowego z tych kontroli,
(dalej łącznie jako: „Kontrole trwałości” lub „Przedmiot Umowy”).

2.

Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji Projektów przeprowadzane będą przez Wykonawcę
na terenie kraju, w miejscu realizacji Projektów, tj. na miejscu budowy, rozbudowy lub
przebudowy infrastruktury oraz w siedzibie Beneficjenta.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych
w Umowie, zgodnie z Ofertą oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 5 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”), a także Wytycznymi w zakresie kontroli
realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (wersja
obowiązująca na dzień przeprowadzenia kontroli).

4.

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.

5.

Wykonawca będzie gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi
będącej Przedmiotem Umowy.

6.

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
30 sierpnia 2019 r., przy czym przekazanie raportu końcowego z realizacji Kontroli trwałości za
2018 r. nastąpi 25 lutego 2019 r., natomiast przekazanie raportu końcowego z realizacji Kontroli
trwałości za 2019 r. nastąpi 30 sierpnia 2019 r.
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2.

Terminem końcowym rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji Projektu będzie:

1)

dla Kontroli trwałości przewidzianych do realizacji w 2018 r. - 18 grudnia 2018 r.;

2)

dla Kontroli trwałości przewidzianych do realizacji w 2019 r. - 28 czerwca 2019 r.

3.

Czynności kontrolne w poszczególnym Projekcie rozpoczną się nie wcześniej niż w terminie ….
dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę dokumentacji związanej z Projektem
podlegającym kontroli.
§ 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)

niezależny co najmniej 2 (dwuosobowy) zespół kontrolujący Ekspertów, z których każdy
Ekspert:

a)

spełnia warunki określone w art. 286 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.);

b)

posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli na miejscu co najmniej 10 (dziesięciu)
Projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym co
najmniej jednej kontroli na miejscu Projektu infrastrukturalnego o wartości co najmniej 20 mln
zł, które to kontrole były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był
podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego realizację
kontroli oraz polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji Projektu z postanowieniami umowy
o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;

2)

1 (jedną) osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu z
Zamawiającym.

3.

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

4.

Zmiana Ekspertów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna.
W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności
z powodu choroby Eksperta uniemożliwiającej przeprowadzenie kontroli lub ujawnionego
Konfliktu interesów, wyniknie konieczność zmiany Eksperta, Wykonawca może zaproponować
Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.
Zmiana Ekspertów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

5.

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

Pisemny wniosek o zmianę Eksperta, powinien 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
(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w
ust. 6.

8.

Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany Eksperta w następujących
przypadkach:

1)

niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści Informacji
pokontrolnej lub Listy sprawdzającej, sporządzonych przez Eksperta;

2)

zastrzeżeń do pracy danego Eksperta, 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 Konfliktu interesów w zakresie dotyczącym kontroli
trwałości Projektu po zakończeniu realizacji 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 i wyłączną 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 przeprowadzeniem
Kontroli trwałości.

12.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi 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 Umowy lub zawierały informacje pozyskane w ramach lub przy okazji realizacji
Umowy.

13.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji Umowy.
§ 5.
Informacje poufne i ochrona danych osobowych
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1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 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
(dalej jako: „Informacje Poufne”).

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to
konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień
Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-6.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji Poufnych, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji Poufnych,
Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia
od podmiotu, któremu Informacje Poufne są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.

6.

Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Wykonawcy, jego
pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie
Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.

7.

Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać
wyłącznie w celu realizacji Umowy.

8.

Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu
Umowy, w tym m.in. po wykonaniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.

9.

W zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzania Kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji Projektów, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych
osobowych, która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

10.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia
przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 9.

11.

Nie później niż 14 (czternaście) 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.
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12.

Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich
w wyniku nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności oraz niezgodnego z Umową
przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 6.
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 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
przekaże Zamawiającemu dane tj. imiona i nazwiska Ekspertów odpowiedzialnych za
przeprowadzenie danej kontroli – informacje te posłużą Zamawiającemu do przygotowania
Ekspertom imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę
Kontrolach trwałości po zakończeniu realizacji Projektów pełniąc rolę obserwatora kontroli.

4.

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 trwałości po zakończeniu realizacji Projektu lub innym miejscu
związanym z prowadzeniem Kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektu.

5.

Ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 4, może być przeprowadzana przez
podmioty upoważnione przez Zamawiającego.

6.

Celem oceny realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 4, jest potwierdzenie
prawidłowości przeprowadzenia Kontroli trwałości 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 trwałości zgodnie z zasadą bezstronności, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia
za zakwestionowaną kontrolę Projektu.

7.

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 4, wgląd
w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją
Przedmiotu Umowy.

8.

W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Ekspertów przez beneficjentów, Zamawiający w związku
z otrzymanymi od Beneficjenta uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz przekaże ją
Wykonawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia oceny. Wykonawca
zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Zamawiającego oraz poinformowania
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Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od dnia otrzymania notatki z przeprowadzonej oceny.
9.

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 Umowy
(w szczególności usług doradztwa, szkolenia), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby
powodować Konflikt interesów.
§ 7.
Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy

1.

Ustalenia kontroli są dokumentowane w informacji pokontrolnej sporządzonej zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy (dalej jako: „Informacja pokontrolna”) oraz
na liście sprawdzającej sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy
(dalej jako: „Lista sprawdzająca”). Wykonawca nie może udostępniać treści Informacji
pokontrolnej Beneficjentowi kontrolowanego Projektu oraz innym osobom postronnym.

2.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy powinny zostać oznaczone obowiązującymi
logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Unii Europejskiej wraz
z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszonym na stronie
internetowej pod adresem www.pois.gov.pl.

3.

Wykonawca, w terminie 5 (pięciu) dni od zakończenia przez Ekspertów kontroli dotyczącej
danego Projektu, przesyła Zamawiającemu drogą mailową, na adres wskazany w § 14 ust. 2 pkt
1 Umowy, wersję elektroniczną Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej.

4.

Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznych
dokumentów, o którym mowa w ust. 3, akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi.

5.

Wykonawca, w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa
w ust. 4, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w Informacji pokontrolnej lub
na 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.

Wykonawca, niezwłocznie po otrzymania informacji o akceptacji przez Zamawiającego treści
Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej, przekazuje Zamawiającemu wersje
wydrukowane ww. dokumentów w 3 (trzech) egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze ww.
dokumentów przed ich przekazaniem Zamawiającemu muszą być podpisane przez Ekspertów
przeprowadzających kontrolę. Wraz z Informacją pokontrolną oraz Listą sprawdzającą
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane przez Ekspertów deklaracje poufności i
bezstronności.
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7.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści
Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi Beneficjent.

8.

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji,
o których mowa w ust. 7, przekazać Zamawiającemu akta kontroli oraz odnieść się do uwag,
wyjaśnień lub zastrzeżeń Beneficjenta poprzez odpowiednią zmianę lub uzupełnienie części
Informacji Pokontrolnej, w przypadku uwzględniania w całości lub części uwag, wyjaśnień lub
zastrzeżeń Beneficjenta, lub w formie pisma uzasadniającego nieuwzględnienie wniesionych
przez Beneficjenta uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń, wraz z ponownym przesłaniem
Zamawiającemu Informacji pokontrolnej.

9.

Wykonawca nie później niż do 25 lutego 2019 r. przekaże Zamawiającemu raport końcowy z
realizacji Kontroli trwałości przeprowadzonych w 2018 r. oraz nie później niż do 30 sierpnia 2019
r. przekaże Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Kontroli trwałości przeprowadzonych w
2019 r., zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.

10.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1-9, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób
wskazany w SOPZ lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
§ 8.
Wynagrodzenie i zasady płatności

1.

Cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczej kontroli projektu wynosi ………….
(słownie: …………….) złotych netto. Cena powyższa zostanie powiększona o należny podatek
VAT.

2.

Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy uzależniona jest
od ilości Kontroli trwałości przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego. Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach
Umowy nie przekroczy kwoty ………. (słownie: …………….) złotych netto, powiększonej o
należny podatek VAT.

3.

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.

4.

Wynagrodzenie płatne jest z dołu i stanowi iloczyn liczby kontroli przeprowadzonych i
odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej określonej w ust. 1.

5.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia

jest

złożenie

przez

Wykonawcę

wypełnionego

i zatwierdzonego przez Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie
faktury VAT.
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6.

Wniosek o wypłatę powinien uwzględniać jedynie te kontrole, które zostały odebrane przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń w okresie objętym wnioskiem. 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).

7.

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

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

9.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 9.
Prawa autorskie

1.

W ramach wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 2 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich prac powstałych w wyniku
realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego (dalej jako: „Utwór”) bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach
eksploatacji, 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, ze zm.), dalej „ustawa o prawie autorskim”, a
w szczególności w zakresie:

1)

utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)

obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału
lub egzemplarzy utworów;

3)

wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray,
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a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku
realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
4)

wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i
serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępnianie ich
użytkownikom takich sieci;

5)

przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i
użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków
i technik;

6)

publicznego udostępniania, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i
konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu
usług interaktywnych.

2.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, jakimi będzie się posługiwał w toku
realizacji Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać
praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych
tych osób;

2)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa
majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje), oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji
Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na
wykonywanie praw zależnych oraz na wprowadzenie zmian do utworów bez konieczności ich
uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste. Wykonawca
zapewnia, iż żaden z twórców utworów nie wycofa, ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób
udzielonych praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca
zapewnia, iż twórcy utworów nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw
autorskich do utworów względem Zamawiającego, jego następców prawnych oraz podmiotów,
którym Zamawiający (następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z utworów lub w inny
sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z utworów;

3)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do Utworów w
zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i korzystanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 1;

4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla
celów realizacji Przedmiotu Umowy;
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5)

Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania, bez
oznaczania ich autorstwa. W tym celu Wykonawca zapewnia, iż twórca/współtwórcy Utworu
zobowiązuje/ą się do niewykonywania wobec Zamawiającego, jego następców prawnych oraz
podmiotów, którym Zamawiający (następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z Utworu lub
w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z Utworu, przysługujących mu/im osobistych
praw autorskich do Utworu oraz w przypadku opracowań Utworu.

3.

W przypadku, gdy do stworzenia Utworu, Wykonawca posłuży się cudzym utworem,
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli mu sublicencji
do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie
sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4.

Na podstawie Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2
Umowy, udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
Utworu oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań Utworu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1
powyżej.

5.

Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Utworu w formie
elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przejście praw
autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych
w ramach realizacji Umowy oraz nośników, na których zostały utrwalone.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie ustawy o prawie autorskim,
w związku z wykonywaniem Umowy.

7.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

8.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z
udziału w postępowaniu.

9.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni roboczych od powzięcia takich informacji lub żądania zwrotu wypłaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia
zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający
będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
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§ 10.
Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zmian prawnych dotyczących Zamawiającego, mających znaczenie dla trybu
realizacji Kontroli trwałości przez Zamawiającego.

2.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:

1)

dotychczasowa realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę wskazywać będzie, iż jest
nieprawdopodobne wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych 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 (trzydziestu) dni kalendarzowych od upływu terminu określonego
przez Zamawiającego w wezwaniu;

3)

jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi opóźnienie z winy
Wykonawcy w realizacji co najmniej 2 (dwóch) Kontroli trwałości– w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej
przyczyny.

3.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, jeśli
Zamawiający nie odbierze bez zastrzeżeń co najmniej 2 (dwóch) Kontroli trwałości lub jeśli ocena
realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust. 4 Umowy, wskaże błędy merytoryczne
zawarte co najmniej w 3 (trzech) Informacjach pokontrolnych lub Listach sprawdzających
przygotowywanych 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)

niezgodność

z

przepisami

prawa

krajowego

i

wspólnotowego,

w

szczególności

z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko;
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.
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6.

W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy,
Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu
należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy
ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został
należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku
powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie
podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
§ 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 § 9 ust. 9 oraz § 10
ust. 2 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego zgodnie z § 8 ust. 2
Umowy;

2)

wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji
pokontrolnej oraz List sprawdzającej– w wysokości 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych brutto
za każdy dzień opóźnienia;

3)

zrealizowania poszczególnych kontroli w trybie niezgodnym z Umową z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 500,00 (słownie: pięćset i 00/100) złotych brutto za każdą
kontrolę zrealizowaną niezgodnie z Umową;

4)

błędów merytorycznych w Informacji pokontrolnej lub Liście sprawdzającej– w wysokości
100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych brutto za każdy błąd merytoryczny;

5)

niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z § 6 ust. 8 Umowy – w
wysokości 10% ceny jednostkowej wynagrodzenia brutto określonej zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy,
za każdą nieprawidłowo przeprowadzoną kontrolę;

6)

w przypadku braku odbioru przez Zamawiającego jednostkowej kontroli trwałości Projektu po
zakończeniu realizacji Projektu, rozumianego jako niezaakceptowanie treści Informacji
pokontrolnej i/lub Listy sprawdzającej zgodnie z procedurą kontroli określoną w SOPZ – w
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wysokości 50 % ceny jednostkowej brutto określonej zgodnie z § 8 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 § 5
ust. 14 Umowy – w wysokości 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy i 00/100) złotych brutto za
każdy przypadek naruszenia.

2.

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, w związku z wykonywaniem 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 zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy za
każdy przypadek naruszenia.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty lub roszczenie
zostanie pokryte z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa
w § 12 Umowy.

4.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

5.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar umownych.
§ 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 uPzp.

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 (trzydziestu) dni kalendarzowych 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. 4 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, a także zaleceń lub poleceń służbowych
bądź decyzji administracyjnych, związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem
będzie Zamawiający;

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.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:

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 2018 r. poz. 847 ze zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony
o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ
na koszty wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
§ 14.
Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy

1.

Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana na adres:

1)

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

Wykonawcy:
...............................................................................
e-mail: .........................................................................................

2.

Osobami wyznaczonymi do dokonywania bieżących ustaleń w związku z realizacją Umowy są:

1)

ze strony Zamawiającego: ………………, tel.: ………………e-mail: ….;

2)

ze strony Wykonawcy: ………………tel. ………………., e-mail: ….

3.

Osobami wyznaczonymi do dokonywania odbiorów w ramach Przedmiotu Umowy są:

1)

ze strony Zamawiającego: ………………, tel.: ………………e-mail: ….;

2)

ze strony Wykonawcy: ………………, tel.: ………………e-mail: ….

4.

Zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1 - 3, następuje poprzez powiadomienie drugiej
Strony pisemnie na adres wskazany w ust. 1 lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w ust. 1 i 2 i nie stanowi zmiany Umowy
oraz nie wymaga aneksu do Umowy.

5.

W przypadku braku informacji o zmianie danych, wszelką korespondencję wysłaną na
dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.
§ 15.
Postanowienia końcowe

1.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec Zamawiającego
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na
piśmie, pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez
zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w
sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Jednocześnie z Umową zawierana jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
której mowa w § 5 Umowy.

4.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiający, a 1 (jeden) Wykonawca.

5.

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

6.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 - kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy;

3)
4)

Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia ……….. 2018 r.;
Załącznik nr 4 - wzór deklaracji poufności i bezstronności;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Strona 192 z 216

5)

Załącznik nr 5 – SOPZ;

6)

Załącznik nr 6 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

7)

Załącznik nr 7 - wzór Informacji pokontrolnej;

8)

Załącznik nr 8 - wzór Listy sprawdzającej;

9)

Załącznik nr 9 – wzór raportu końcowego z realizacji Przedmiotu Umowy;

10)

Załącznik nr 10 – wzór wniosku o wypłatę.

Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

podpis

podpis
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Załącznik nr 7 do Umowy
Wzór Informacji pokontrolnej
Informacja pokontrolna z kontroli nr …./……./……..

1.

Podstawa prawna
kontroli

2.

Nazwa i numer
kontrolowanego
projektu

3.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

4.

Adres jednostki
kontrolowanej

5.

Rodzaj kontroli

6.

Termin kontroli

7.

Miejsce
przeprowadzenia
kontroli

8.

Nazwa jednostki
kontrolującej

9.

Adres jednostki
kontrolującej

10. Imiona i nazwiska
ekspertów
przeprowadzających
kontrolę
11. Imiona,

nazwiska

funkcje

i

osób

udzielających
wyjaśnień
12. Zakres kontroli
13. Podjęte czynności,
w tym zastosowane
techniki w trakcie
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przeprowadzania
kontroli
14. Dokumenty lub inne
dowody,

z

którymi

Ekspert zapoznał się w
ramach kontroli
15. Szczegółowy opis
określający populację,
z której dokonywany
jest wybór, wybrane do
kontroli elementy oraz
sposób dokonania
wyboru

wraz

z

uzasadnieniem.
16. Ustalenia z kontroli

1. W zakresie modyfikacji projektu.
……………………………………………………………………….
2. W zakresie wykorzystywania majątku wytworzonego w wyniku
realizacji projektu.
……………………………………………………………………….
3. W zakresie zachowania celu projektu określonego w umowie o
dofinansowanie.
……………………………………………………………………….
4. W zakresie weryfikacji czy na projekt nie pozyskano innych źródeł
finansowania.
……………………………………………………………………….
5. W zakresie weryfikacji czy projekt nie wygenerował dochodu.
……………………………………………………………………….
6. W zakresie weryfikacji czy nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana,
jak i niezabudowana), jak również nieruchomość w odniesieniu do której
nabyto prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona jako wkład
niepieniężny, jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie
wyłącznie na potrzeby projektu.
……………………………………………………………………….
7. W zakresie podjętych działań informacyjno-promocyjnych.
……………………………………………………………………….
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8. W zakresie kwalifikowalności VAT, w szczególności ustalenie czy
Beneficjent

nie

dokonuje

czynności

opodatkowanych

VAT

z

wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu
(W przypadku gdy VAT był uznany za kwalifikowalny).
……………………………………………………………………….
9. W zakresie weryfikacji czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć
wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku
VAT, w przypadku gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w
projekcie.
……………………………………………………………………….
10. W zakresie archiwizacji dokumentacji.
……………………………………………………………………….
11. W zakresie zrealizowania zaleceń z kontroli na zakończenie realizacji
projektu.
…………………………………………………………………….
12. W dodatkowym zakresie w uzasadnionym przypadku rozszerzenia przez
Zamawiającego zakresu kontroli.
……………………………………………………………………….

17. Stwierdzone uchybienia
i nieprawidłowości
18. Wnioski i zalecenia w
sprawie

usunięcia

powstałych

uchybień

lub nieprawidłowości
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla jednostki kontrolującej
i jednostki kontrolowanej.

.......................................................................................................................................................
Data i podpisy ekspertów przeprowadzających kontrolę

.......................................................................................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej
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Załącznik nr 8 do Umowy
Lista sprawdzająca
do przeprowadzanych kontroli trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu
Tytuł projektu:………………………………..………………………………………………………
Numer umowy: …………………………....… z dnia ………………………………………………..
Nazwa beneficjenta: ……………………….………………………………………………………….
Termin przeprowadzenia kontroli: od …………………. do ………………………

Tak/
Wyszczególnienie

Lp.

nie/

Uwagi *

nd.
PYTANIA OGÓLNE
1.

Czy w projekcie wystąpiły znaczące modyfikacje w
rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006?
Czy majątek wytworzony w wyniku realizacji

2.

projektu

jest

wykorzystywany

zgodnie

z przeznaczeniem?
3.

Czy cel projektu jest zachowany?
Czy

4.

na

projekt

nie

pozyskano

innych

niż

zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby
zasadę zakazu podwójnego finansowania?
Czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie

5.

został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3
rozporządzenia 1083/2006?
Czy nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana jak
i niezabudowana), jak również nieruchomość w

6.

odniesieniu

do której nabyto prawo użytkowania

wieczystego lub wniesiona jako wkład niepieniężny
jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie
wyłącznie na potrzeby projektu?
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Czy beneficjent realizuje działania informacyjno7.

promocyjne

zgodnie

rozporządzenia

z

przepisami

1828/2006

oraz

art.

8

zasadami

określonymi przez IZ PO IIŚ?
W
8.

przypadku,

gdy

VAT

był

uznany

za

kwalifikowalny - czy beneficjent nie dokonuje
czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem
majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu?
Czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ
na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta
podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił
wydatek

9.

kwalifikowalny

szczególności

w

wykorzystaniem

w

projekcie,

związku

infrastruktury

z

w

faktycznym

wytworzonej

w

ramach projektu bądź związanymi ze zmianami w
strukturze beneficjenta, bądź w strukturze własności
wytworzonego majątku?
Czy dokumentacja związana z realizacją projektu,
niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
ze

szczególnym

potwierdzających
10.

uwzględnieniem

dokumentów

prawidłowość

poniesionych

wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90
rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37
rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art.
15 rozporządzenia 659/1999, w tym w zakresie
dochowania terminu przechowania dokumentacji?
Czy zostały wdrożone zalecenia pokontrolne wydane

11.

w wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie
realizacji projektu?
(dodatkowy zakres w uzasadnionym przypadku

12.

rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu kontroli)

Inne zagadnienia związane z zachowaniem zasady trwałości (do określenia przed kontrolą)

.......................................................................................................................................................
Data i podpisy ekspertów przeprowadzających kontrolę
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Załącznik nr 9 do Umowy
RAPORT KOŃCOWY ZA …… ROK
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 trwałości projektów po zakończeniu realizacji projektów:
Lp. Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa

Imię

Termin

Data

Zalecenia pokontrolne

i adres

i nazwisko

przeprowadzenia

zakończenia

wynikające z uchybień

Beneficjenta

eksperta

czynności kontrolnych

kontroli*

wskazanych w Informacjach

w miejscu realizacji

Uwagi

pokontrolnych

projektu
(od… do…)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

* 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 ……………………………………………………….

Podpis ……………………………………………………...

Pieczęć firmowa …………………………………………………………..
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Załącznik nr 10 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 odebranych kontroli*:
Liczba kontroli pozostałych do przeprowadzenia:
*Rozumianych, jako kontroli odebranych przez Zamawiającego
3. Wynagrodzenie
1.

2.

3.

4.

Liczba prawidłowo
przeprowadzonych
kontroli

Cena
jednostkowa
(netto)

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

Podatek VAT

5.
Wartość
wynagrodzenia
brutto
(kol. 3 + kol. 4)
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Wykaz przeprowadzonych kontroli trwałości projektów po zakończeniu realizacji projektów w okresie od …………… do ……………
Lp.

Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa i adres

Termin

Osoby kontrolujące

podmiotu

przeprowadzeni

(imię, nazwisko)

kontrolowane

a kontroli w

go

miejscu

Zalecenia pokontrolne

Data

Uwagi

zakończeni
a kontroli

realizacji
projektu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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.
Imię i Nazwisko …………………………………………….

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

Podpis ……………………………………………………...

Pieczęć firmowa …………………………………………………………..
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Załącznik nr 4 do Umowy

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Dotyczy kontroli nr ………………………..
Dotyczy projektu nr …………………………….
Imię i nazwisko : …………………………..
Niniejszym oświadczam, że:
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 jednostki podlegającej kontroli. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego zwierzchnika
i wycofanie się z kontroli tej jednostki.
Przed

upływem

roku

od

daty

rozpoczęcia

kontroli

jednostki

nie

pozostawałem/łam

w stosunku pracy lub zlecenia z jednostką podlegającą kontroli ani nie byłem/łam członkiem władz
jednostki kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do
niezwłocznego

poinformowania

o

tym

fakcie

swojego

przełożonego

i

wycofania

się

z kontroli jednostki .
Nie pozostaję z pracownikami jednostki 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 jednostki.
Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
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 6 do Umowy
Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
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. 2016, poz. 900 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”.
Mając na uwadze fakt, iż:
Strony zawarły umowę z dnia …………… w przedmiocie wykonania usługi polegającej na
przeprowadzeniu:
1) w 2018 r. przez Wykonawcę 6 (słownie: sześciu) kontroli trwałości Projektów po zakończeniu
realizacji Projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazanych przez
Zamawiającego oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, w tym list
sprawdzających i informacji pokontrolnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (wersja obowiązująca na dzień
przeprowadzenia kontroli) oraz raportu końcowego z tych kontroli;
2) w 2019 r. przez Wykonawcę 3 (słownie: trzech) kontroli trwałości Projektów po zakończeniu
realizacji Projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazanych przez
Zamawiającego oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, w tym list
sprawdzających i informacji pokontrolnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (wersja obowiązująca na dzień
przeprowadzenia kontroli) oraz raportu końcowego z tych kontroli,
na podstawie, której Podmiot przetwarzający zobowiązał się do przetwarzania danych osobowych (dalej
„umowa”, „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.
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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,
uczestnicy/beneficjenci końcowi projektów (studenci).
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.
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
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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.
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
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2. 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.
3. 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 Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. 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.
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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.
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:
c) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
d) 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
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wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi
upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
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,
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h. Prawo do sprzeciwu,
i. Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu.
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. 10, 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 dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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.

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

……………………..
data

…………………………………
podpis
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Załącznik nr 14
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych
w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 21/18/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 15

Nazwa
Wykonawcy
w
imieniu
którego
składane
jest
oświadczenie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych
w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 21/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1

Niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie
orzeczono/orzeczono2 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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Strona 216 z 216

