ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
Warszawa, 24 października 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Postępowanie nr 27/18/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

Olga Golińska

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

przetargi@ncbr.gov.pl

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV :
79313000-1

Realizacja usług kontrolnych

79210000-9

Usługi księgowe i audytorskie

3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: koordynacji i przeprowadzeniu w 2019 roku
maksymalnie 120 kontroli finansowych projektów ((w tym: maksymalnie 90 kontroli planowych
– zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz przewidywanych maksymalnie 30 kontroli
doraźnych1 (w tym: kontroli uzupełniających2, sprawdzających 3lub krzyżowych4), nieujętych w planie,
w ramach prawa opcji, o którym mowa w zdaniu ostatnim niniejszego podpunktu)) oraz koordynacji i
1

Kontrole doraźne - wynikające z konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń. Kontrole doraźne mogą
objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.
2
Kontrole uzupełniające – mające na celu przeprowadzenie pogłębionej analizy zakresu tematycznego badanego podczas
kontroli planowej lub doraźnej. Kontrole uzupełniające mogą objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.
3
Kontrole sprawdzające – mające na celu sprawdzenie poprawności wdrożenia zaleceń wcześniejszych kontroli.
4
Kontrole krzyżowe – w szczególności polegające na weryfikacji wydatków przedłożonych do rozliczenia we wnioskach
o płatność, pod kątem wystąpienia podwójnego finansowania tych samych wydatków, w różnych projektach lub
u różnych Wykonawców.
Strona 2 z 172

przeprowadzeniu w 2020 roku maksymalnie 120 kontroli finansowych projektów ((w tym:
maksymalnie 90 kontroli planowych – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz
przewidywanych maksymalnie 30 kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających
lub krzyżowych), nie ujętych w planie, w ramach prawa opcji)), obejmujących badania naukowe i prace
rozwojowe, realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków
publicznych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Łącznie w latach 2019 i 2020 przewidziane jest przeprowadzenie 240 kontroli finansowych
projektów (w tym maksymalnie 180 kontroli planowych oraz maksymalnie 60 kontroli doraźnych,
uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych, nieujętych w planie, w ramach prawa opcji).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość odstąpienia od
realizacji maksymalnej liczby finansowych kontroli projektów wskazanych w niniejszym podpunkcie,
tj. odpowiednio maksymalnie 120 kontroli w roku 2019 oraz maksymalnie 120 kontroli w roku 2020.
Maksymalna liczba może być pomniejszona o nie więcej niż 30 kontroli w danym roku kalendarzowym.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający na
podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich
opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
3.4. Kontrole przeprowadzane będą na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów, tj. w siedzibie wykonawcy
projektu, a w razie potrzeby także poza jego siedzibą – w miejscach wykonania jego zadań podlegających
kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych
przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu.
3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.6 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.7 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.9 Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 25 stycznia 2021 roku, z tym że:
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1. W zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku:
1) termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 9 grudnia 2019 roku;
2) termin przekazania raportu z kontroli zaplanowanych do zrealizowania w 2019 r.– 20 stycznia 2020
roku,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później
niż do 14 listopada 2019 roku, Zamawiający może wyrazić zgodę na rozpoczęcie po upływie
terminu wskazanego w ppkt 1, lecz nie później niż do 31 marca 2020 roku, nie więcej niż 20%
kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, bez konieczności składania wniosku
o którym mowa w ppkt 3), może podjąć decyzję o rozpoczęciu po upływie terminu 9 grudnia 2019
roku, lecz nie później niż do 31 marca 2020 roku, nie więcej niż 20% kontroli przewidzianych do
realizacji w 2019 roku;
5) w przypadku decyzji Zamawiającego, o której mowa w ppkt 4) Zamawiający informuje
Wykonawcę nie później niż do 14 listopada 2019 roku;
6) w przypadkach, o których mowa w ppkt 3 i 4, termin przekazania raportu z kontroli przewidzianych
do realizacji w 2019 r. nie ulega zmianie – z zastrzeżeniem, że raport obejmie wszystkie kontrole,
w których do czasu przygotowania raportu przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu
realizacji projektów.
2. W zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku:
1) termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 7 grudnia 2020 roku;
2) termin przekazania raportu z kontroli zaplanowanych do zrealizowania w 2020 r. – 25 stycznia
2021 roku,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później
niż do 13 listopada 2020 roku, Zamawiający może wyrazić zgodę na rozpoczęcie po upływie
terminu wskazanego w ppkt 1, lecz nie później niż do 31 marca 2021 roku, nie więcej niż 20%
kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, bez konieczności składania wniosku
o którym mowa w ppkt 3), może podjąć decyzję o rozpoczęciu po upływie terminu 7 grudnia 2020
roku, lecz nie później niż do 31 marca 2021 roku, nie więcej niż 20% kontroli przewidzianych do
realizacji w 2020 roku;
5) w przypadku decyzji Zamawiającego, o której mowa w ppkt 4 Zamawiający informuje Wykonawcę
nie później niż do 13 listopada 2020 roku,
6) w przypadkach, o których mowa w ppkt 3 i 4:
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a) termin przekazania raportu z kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 r. nie ulega zmianie
– z zastrzeżeniem, że obejmie on kontrole zaplanowane do realizacji w 2020 r., w których do
czasu przygotowania niniejszego raportu przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu
realizacji projektów oraz nieujęte w raporcie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 6, zrealizowane
w 2020 r. kontrole przeniesione z 2019 r.,
b) Wykonawca w terminie do 17 maja 2021 r. przedstawi raport końcowy ze zrealizowanych
kontroli, w którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole z 2019 i 2020 r., w tym te, które
nie zostały ujęte w raportach, o których mowa w pkt 1 ppkt 6 i pkt 2 ppkt 6 lit. a.
3. W przypadku zrealizowania wszystkich kontroli zaplanowanych na 2019 i na 2020 r. w terminie do 7
grudnia 2020 r. Wykonawca – w terminie, o którym mowa w pkt 2 – składa raport końcowy, w którym
wykaże wszystkie zrealizowane kontrole z 2019 i 2020 r., w tym te, które nie zostały ujęte w raporcie,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 6. W takim wypadku Wykonawca nie składa raportu, o którym mowa
w pkt 2 ppkt 6 lit. a.
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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.), 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 (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia).
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawcy winni wykazać się:
5.2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub
wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,
w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej 3 usług polegających na
przeprowadzeniu kontroli, łącznie co najmniej 85 projektów, przy czym każda usługa:
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a) polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków
z postanowieniami umowy;
b) uwzględniała sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy PZP;
c) obejmowała przeprowadzenie kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych;
d) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli.
Zamawiający nie uwzględni, jako wymaganego doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności,
o której mowa w szczególności w: art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2018 r., poz. 87 z późn. zm.), art. 34 a oraz art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2018 poz. 1249 ) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077, 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. 2018 poz. 1307) lub w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431).
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 7.6.8.
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. kontrole zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego – spełnia ww.
wymagania.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.2. dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponował co najmniej dziewięcioma
osobami, w tym:
1) ośmioma ekspertami, tworzącymi minimum cztery niezależne co najmniej dwuosobowe zespoły
kontrolujące, przy czym:
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a) każdy ekspert w zespole musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.),
b) co najmniej jeden ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane
z kontrolą co najmniej 30 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole
były wykonane:
i. z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz
ii. polegały

na

badaniu

zgodności

realizacji

projektu

z

postanowieniami

umowy

o dofinansowanie,
c) co najmniej jeden ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane
z kontrolami prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach co najmniej 15
projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane
z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku
do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli,
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 7.6.9. 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 2018 r., poz. 87) , art. 34 a
oraz art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018
poz. 1249) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz.
2077, 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. 2018
poz. 1307) lub w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
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programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz.U. 2018 poz. 1431).
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:
6.1 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. 2017 poz. 2344) 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. 2017 poz. 2344);
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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 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;
6.4 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;
6.5 Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 6.5;
6.6 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;
6.7 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 OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
7.1. Wykonawca

jest

zobowiązany

złożyć,

za

pośrednictwem

miniPortalu

(https://miniportal.uzp.gov.pl/), Zamawiającemu razem z ofertą 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
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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/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd. JEDZ należy przekazać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów
składających ofertę 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.
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 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz.
1219).
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf,.xps, .odt.i
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 ustawie5
d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
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.

5

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.)
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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.
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.
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7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia drogą elektroniczną w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
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.

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.

7.6.3.

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem
nr 9 do SIWZ;

7.6.4.

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ;

7.6.5.

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ;

7.6.6.

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.
Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ;
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7.6.7.

oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 13 do
SIWZ;

7.6.8.

Wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu
na rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu
Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 4 do SIWZ.

7.6.9.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik Nr 5 do SIWZ.

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

zamiast

dokumentów,

o

których

mowa

w pkt

7.6.1

–

7.6.9.

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 7.6.2. 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.
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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 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.
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W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w z ofertą, Wykonawcy winni przedłożyć
oryginał pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem

elektronicznym

osoby

upoważnionej

do

udzielenia

pełnomocnictwa.

Z treści

pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu
Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia
tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
8. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1.

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
8.2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

8.3.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

8.4.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu
oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
wynosi 15 MB.

8.5.

Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.

8.6.

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania drogą elektroniczną.
8.7.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.
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8.8.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za

pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.9.

Wykonawca może 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.

8.10. Pytania należy przesyłać za pośrednictwem ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
8.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
8.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.15. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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8.16. 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 – 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści
dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110).
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 latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może
być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez
Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela.
9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na
rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie w latach 2019 i 2020
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finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju winien
określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien
odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą – pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP.
9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
9.7. 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.
9.8.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

9.9.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.

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

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

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

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z
następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
11.2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony,podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) –
do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z
ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację,
którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z
zasadami określonymi w pkt 7.1. SIWZ;
3) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
11.4. Ofertę, oświadczenia a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 6 i 8 - 13 do SIWZ), treść
składanych oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
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11.6. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
11.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.8. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419, z późn.
zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji,

jeżeli

wykonawca,

nie

później

niż

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.10.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.9.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

11.10. 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
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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.
12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Wykonawca składa ofertę za

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 12:00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 29 listopada 2018 r. o godz. 12:15. w siedzibie Zamawiającego w sali
237 piętro 2.
12.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
12.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
12.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
12.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
12.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. 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.
12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
12.9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
12.9.1. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
12.9.1. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach;
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12.10. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
12.11. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ.
12.12. 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.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
(w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).
13.2. Cenę jednostkową, cenę oferty i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
13.3. Cena jednostkowa nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej
wskazanych.
13.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę jednostkową netto kontroli - bez podatku VAT,
2) cenę jednostkową kontroli - łącznie z podatkiem VAT,
3) cenę całkowitą brutto,
4) stawkę VAT,
5) wartość podatku VAT.
13.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
13.6. 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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14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
14.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
14.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
15.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
15.1.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca mu
waga jest następująca:
- cena - 60%,
- podejście metodyczne - 40%.
15.1.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę,
że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po
przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
15.1.3. 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.
15.1.4. Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
15.1.5. Punkty w kryterium „podejście metodyczne” 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 Podejście metodyczne.
15.1.6. Przy ocenie ofert w kryterium „podejście metodyczne” Zamawiający będzie stosował następujące
podkryteria:
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Podkryterium

Wartość
punktowa
6

Wartość kosztów kwalifikowanych

planowanych do skontrolowania

w ramach wszystkich kategorii7 występujących w projektach przewidzianych
do kontroli w 2019 r. i 2020 r.

0-25

8

Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP
planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w
2019 r. i 2020 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie
są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna

0-15

wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na
innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i
finansowanie projektu lub innych dokumentach).
1)

W ramach podkryterium „Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania
w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r.
i 2020 r.” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 25 w następujący
sposób:
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 61% i więcej wartości kosztów
kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 25 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 51% do 60% wartości kosztów
kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 20 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 41% do 50% wartości kosztów
kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 15 pkt,

6

Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki, które spełniają łącznie wszystkie warunki określone w umowie o dofinansowanie projektu,
w tym m.in.: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały poniesione przez wykonawców w okresie realizacji projektu,
są prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane oraz są obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami
należytego zarządzania finansami oraz praktykami wykonawcy (polityka rachunkowości).
5 Kategorie kosztów występujące w projekcie to m. in.: koszty wynagrodzeń, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty gruntów
i budynków, koszty usług badawczych, koszty operacyjne, koszty ogólne, itp. Kategorie kosztów mogą się nieznacznie różnić
w zależności od zapisów danego programu.
8
Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2019 r., wraz z wartością kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie, zostanie
udostępniony Wykonawcy do 14 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie kontroli projektów. Wykaz projektów, które będą
podlegały kontroli w 2020 r., wraz z wartością kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie, zostanie udostępniony Wykonawcy
nie później niż do 31 stycznia 2020 r.
Zamawiający zastrzega, iż łączna wartość kosztów kwalifikowanych we wszystkich projektach planowanych do kontroli w 2019 r.
może się różnić plus/minus o 40 % w stosunku do łącznej wartości kosztów kwalifikowanych we wszystkich projektach planowanych
do kontroli w 2020 r.
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- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 31% do 40% wartości kosztów
kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 10 pkt
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 30% wartości kosztów kwalifikowanych
poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 0 pkt.
2) Zamawiający wymaga, aby zostało poddanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych
poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli
co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii w projekcie.
Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania co najmniej 30% wartości kosztów
kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii w projekcie, podlega odrzuceniu.
3) W przypadku kontroli sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego realizujących dany
projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych
w danej kategorii, dla każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnej realizacji zapisów ppkt 2.
4) W przypadku stwierdzenia w projekcie, także dla sieci naukowej lub konsorcjum naukowoprzemysłowego realizujących dany projekt wykonawców realizujących dany projekt - łącznie dla
wszystkich konsorcjantów, 15% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów
kwalifikowanych, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii
w projekcie. Dla pozostałych kategorii stosuje się zapisy ppkt. 3.
5)

W przypadku kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych),
o których mowa w pkt 3.3.1 SIWZ, wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach
wszystkich kategorii występujących w projekcie oraz wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych
w ramach każdej kategorii w każdym projekcie podlegających kontroli będzie ustalana na bieżąco
z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach wartość kosztów
kwalifikowalnych poniesionych w projekcie i podlegających kontrolom doraźnym (w tym: kontroli
uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych) może wynieść 100%.

6)

W ramach podkryterium „Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP
planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r. i 2020 r. (jeżeli
wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP,
kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych
zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych
dokumentach)” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 15 w
następujący sposób:
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 56% i więcej łącznej wartości zamówień
udzielonych w ramach projektu - 15 pkt,
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- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 46% do 55% łącznej wartości zamówień
udzielonych w ramach projektu - 12 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 36% do 45% łącznej wartości zamówień
udzielonych w ramach projektu - 8 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 26% do 35% wartości kosztów
kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 4 pkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 25% łącznej wartości zamówień udzielonych
w ramach projektu - 0 pkt.
Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało podanych co najmniej 25% łącznej wartości zamówień
udzielonych w projekcie na podstawie ustawy PZP , a jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy
projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP – Zamawiający wymaga aby kontroli zostało
poddanych co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie zasady
konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i
finansowanie projektu lub innych dokumentach. Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował
skontrolowania, co najmniej 25% wartości zamówień udzielonych w ramach projektu, podlega
odrzuceniu.
7) W przypadku kontroli sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego realizujących dany
projekt , Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji co najmniej 1 postępowania dla każdego z
konsorcjantów, przy jednoczesnej realizacji zapisów ppkt 6.
8) W przypadku kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub
krzyżowych), o których mowa w pkt 3.3.1 SIWZ, łączna wartość zamówień udzielonych w ramach
projektu podlegającemu kontroli będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający
zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach łączna wartość zamówień udzielonych w ramach projektu
podlegająca kontrolom doraźnym (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub
krzyżowych) może wynieść 100%.
Wykonawca za kryterium „podejście metodyczne” może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
15.1.7. Ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej elementy zostanie zsumowana przez
Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena oferty w kryterium „cena”
oraz kryterium „podejście metodyczne”.
Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów
wyliczoną według poniższej formuły:
OO = CO + WK + WP
Gdzie:
OO – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
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CO – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium cena;
WK – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium „Wartość kosztów
kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących
w projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r. i 2020 r.”;
WP – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium „Łączna wartość
zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach
przewidzianych do kontroli w 2019 r. i 2020 r. (jeżeli wykonawca lub współwykonawcy nie są zobowiązani
do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą
konkurencyjności).”
15.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
15.2.1. jest niezgodna z ustawą;
15.2.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
15.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
15.2.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
15.2.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
15.2.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
15.2.7. 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;
15.2.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
15.2.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
15.2.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
16.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
16.1.1. oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.
16.1.2. 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;

Strona 27 z 172

16.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
16.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
17.1. 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.
17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy
niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94
ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
17.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 17.4. może nastąpić w przypadku, gdy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2
pkt 1a ustawy PZP);
17.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
17.6.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby
upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
17.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
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17.6.3. zobowiązany będzie wypełnić Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
stanowiący Załącznik nr 8 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.
17.7. 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.
17.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub drogą mailową.
17.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
17.10. 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 złożonych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
17.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy
na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
18.2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w całości.
18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
18.3.1. pieniądzu;
18.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym że zobowiązanie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym);
18.3.3. gwarancjach bankowych;
18.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
18.3.5. 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 (Dz.U. 2018
poz. 110).
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18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone:
18.4.1. w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Zabezpieczenie - przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli
projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ”
18.4.2. w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy musi być przekazany drogą elektroniczną do Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
18.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
18.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr
7 do SIWZ.
19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
20. 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.
21. INNE INFORMACJE
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.
22. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Zamówienie
udzielone będzie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
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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.

23. 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



do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
wyznaczono adres: 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 27/18/PN na przeprowadzenie w latach 2019
i 2020 finansowej kontroli projektów 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 Pzp



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



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



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



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych9;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO10;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


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

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia;
4. Załącznik 4 – Wykaz należycie wykonanych usług;
5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Wzór umowy;
8. Załącznik 8 - Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe
9. Załącznik 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku;
10. Załącznik 10 – Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
11. Załącznik 11 – Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie;
12. Załącznik 12 – Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej;
13. Załącznik 13 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
Warszawa, dnia 24 października 2018 roku

9

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników
10
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zakres zadań Wykonawcy:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na koordynacji i przeprowadzeniu:
1) w 2019 r. maksymalnie 120 finansowych kontroli projektów obejmujących badania naukowe
i prace rozwojowe11 realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych
ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych
współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość odstąpienia od realizacji maksymalnej
liczby finansowych kontroli projektów wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Maksymalna liczba
może być pomniejszona o nie więcej niż 30 kontroli.
Zakres usługi w 2019 r. obejmuje maksymalnie 90 kontroli planowych zgodnie z Rocznym planem
kontroli Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający przewiduje maksymalnie 30 kontroli doraźnych
(w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w planie.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzeprowadzenia przez
Zamawiającego kontroli w maksymalnej liczbie.
Zamawiający wymaga aby zostało podanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych
poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli
co najmniej 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach wszystkich kategorii w projekcie.
W przypadku kontroli Konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany
jest do weryfikacji co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych w danej kategorii, dla każdego
z konsorcjantów, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych
poniesionych w ramach każdej kategorii.
W przypadku stwierdzenia w projekcie, także dla Konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt łącznie dla wszystkich konsorcjantów, 15% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów
kwalifikowanych, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii w projekcie.
2) w 2020 r. maksymalnie 120 finansowych kontroli projektów obejmujących badania naukowe
i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych
ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych

W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r., poz. 87)
oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
11
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współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość odstąpienia od realizacji maksymalnej
liczby finansowych kontroli projektów wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Maksymalna liczba
może być pomniejszona o nie więcej niż 30 kontroli.
Zakres usługi w 2020 r. obejmuje maksymalnie 90 kontroli planowych zgodnie z Rocznym planem
kontroli Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający przewiduje maksymalnie 30 kontroli doraźnych
(w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w planie.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzeprowadzenia przez
Zamawiającego kontroli w maksymalnej liczbie.
Zamawiający wymaga aby zostało podanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych
poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli
co najmniej 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach wszystkich kategorii w projekcie.
W przypadku kontroli Konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany
jest do weryfikacji co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych w danej kategorii, dla każdego z
konsorcjantów, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych
poniesionych w ramach każdej kategorii.
W przypadku stwierdzenia w projekcie, także dla Konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt łącznie dla wszystkich konsorcjantów, 15% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów
kwalifikowanych, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii w projekcie
2. Miejsce i czas wykonywania usługi
2.1. Kontrole będę prowadzone na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów, tj. w siedzibie wykonawcy
projektu, a w razie potrzeby także poza jego siedzibą – w miejscach wykonania jego zadań podlegających
kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych
przekazanych przez Zamawiającego na realizację projektu. Projekty realizowane są na terenie całej Polski.
2.3. Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wykonawcy projektu,
a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę.
2.4. W przypadku, kiedy wykonawcą projektu podlegającego kontroli jest sieć naukowa lub konsorcjum
naukowo-przemysłowe, kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera sieci lub konsorcjum.
Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli w siedzibie członków konsorcjum lub sieci.
Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego, za kontrolę dokumentacji finansowej związanej
z realizacją projektu dokonaną w siedzibie członka konsorcjum naukowo-przemysłowego lub sieci
naukowej może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków,
nieprzekraczające 60% ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli projektu, z tym, że
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suma dodatkowych wynagrodzeń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 10% wartości umowy
o wykonanie przedmiotowej usługi.
2.5. Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił zwykle od 2 do 5 dni
roboczych. Na wniosek Wykonawcy, kontrola może zostać przedłużona przez Zamawiającego.
Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
2.5.1. nieprzygotowanie przez wykonawcę projektu wymaganych dokumentów finansowych i informacji
w terminie kontroli;
2.5.2 konieczność pogłębionego badania dokumentacji finansowej.
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 dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentacji
związanej ze stosowaniem przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu przepisów ustawy
PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy
PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub na innych zasadach
określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach)
prowadzonej przez wykonawcę projektu.
3.2 Podczas realizacji kontroli musi zostać zbadana reprezentatywna, tj. zgodna z ofertą oraz strukturą kosztów
danego projektu, próba dowodów księgowych dokumentujących wszystkie wydatki poniesione na
realizację projektu w ramach wszystkich kategorii, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię
i sporządzić protokół w tym zakresie. Wykonawca w odniesieniu do każdej kontroli określi na podstawie
jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod będzie dokonywał czynności
kontrolnych. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie oryginalnych dowodów, badanie może być
oparte na kopiach tych dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę projektu za zgodność
z oryginałem. Wykonawca sprawdzi, czy opłacone ze środków projektu usługi/dostawy zostały
dostarczone i odebrane, a także – w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności tych usług/dostaw
z celami projektu – niezwłocznie poinformuje o tych wątpliwościach Zamawiającego.
3.3. Podczas realizacji kontroli w zakresie stosowania przez wykonawcę projektu i współwykonawców
projektu przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są
zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę
konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu
lub innych dokumentach) musi zostać zbadana próba dokumentów potwierdzających wszczęte
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postępowania, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie.
Zamawiający wymaga m.in. sprawdzenia, czy pomiędzy wykonawcą projektu a wykonawcą zamówienia
udzielonego w ramach realizacji projektu przez wykonawcę projektu nie występują powiazania
kapitałowe (m.in. na podstawie baz KRS i CEiDG).
3.4 Wykonawca usługi w odniesieniu do każdej kontroli określi na podstawie jakich standardów
i z zastosowaniem jakich statystycznych metod doboru próby w ww. zakresie będzie dokonywał
czynności kontrolnych.
4. Uszczegółowienie zakresu usługi
4.1. Celem realizacji usługi jest zbadanie prawidłowości realizacji projektu, w szczególności sprawdzenie, czy
projekt jest realizowany zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym oraz czy informacje dotyczące
poniesionych wydatków, przekazywane przez wykonawcę projektu Zamawiającemu, są zgodne ze
stanem faktycznym oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu
lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą
postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie
o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) przez wykonawcę. W szczególności celem
kontroli jest uzyskanie informacji:
4.1.1 ile środków wykonawca projektu faktycznie wydatkował na realizację projektu w badanym
okresie;
4.1.2 czy wszystkie wydatki na realizację projektu, poniesione w badanym okresie, zostały właściwie
udokumentowane, opisane i zaksięgowane (w sposób zgodny z obowiązującymi wykonawcę
projektu przepisami prawa i przyjętą przez wykonawcę projektu polityką rachunkowości oraz
umożliwiający ich identyfikację);
4.1.3 czy stwierdzono jakieś kwoty wydatkowane nieprawidłowo (niezgodnie z umową) lub
niewydatkowane w terminie, które powinny podlegać zwrotowi do Zamawiającego.
4.2. Realizacja usługi będzie polegała na sprawdzeniu:
4.2.1 czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie
z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji
księgowych i bankowych dotyczących projektu;
4.2.2 czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich
jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
4.2.3 czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii
kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;
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4.2.4 czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie
kwalifikowalności kosztów w projekcie;
4.2.5 czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym
projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
4.2.6 czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
4.2.7 czy wykonawca przestrzega przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (jeżeli wykonawca
lub współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą
postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie
o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).
4.3. W przypadku projektów zakończonych, zakładających osiągniecie zysków z wdrożenia wyników
projektu, analiza dokumentacji finansowej projektu dokonana będzie również w kontekście
udokumentowania tego procesu.
4.5. W przypadku kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych),
szczegółowy zakres kontroli może nie obejmować wszystkich ww. aspektów i będzie wynikał z treści
wniosku o kontrolę doraźną, który będzie załączony do dokumentacji projektu przekazywanej
Wykonawcy. Zamawiający szacuje, że w ramach nie więcej niż 4 kontroli doraźnych może być
wymagane zbadanie 100% kosztów kwalifikowanych projektu.
4.6. Jeżeli w wyniku kontroli finansowej projektu wykazane zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości lub
uchybienia, analizą zostaną objęte uwagi, wnioski i zalecenia prowadzące do ich usunięcia.
4.7. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia
zgłoszonych uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu, jak również do oceny poprawności wykonanych
zaleceń pokontrolnych. Informacje te przekazywane są Zamawiającemu niezależnie od faktu otrzymania
przez Wykonawcę wynagrodzenia za przeprowadzenie przedmiotowej kontroli.
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 6 do Umowy,
5.1.2. okazania osobie reprezentującej wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i ew. okazania
imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego,
5.1.3. ustalenia z osobą reprezentującą wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: miejsce
pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów
podlegających kontroli,
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5.1.4. 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 wykonawcę 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 wykonawcy kontrolowanego projektu 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, w celu dokonania odbioru kontroli.
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 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 protokołu z kontroli finansowej, dostarczony przez Zamawiającego i zgodny
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z Zakresem usługi wskazanym w zamówieniu – zgodnie z załączoną do niego Instrukcją wypełniania
protokołu z kontroli finansowej, który następnie w wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do
akceptacji. Protokół, po zatwierdzeniu jego treści przez Zamawiającego, jest drukowany przez
Wykonawcę w 3 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze protokołu, podpisanego przez osoby
wykonujące kontrolę danego projektu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą (listem poleconym)
lub przesyłką kurierską. W trakcie realizacji usługi, wzór protokołu z kontroli finansowej może ulec
zmianie, nie wpływając jednocześnie na Zakres usługi omówiony w pkt 3. O zmianie wzoru protokołu z
kontroli finansowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Wzór protokołu z kontroli
stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (umowa stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ).
5.6. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia
uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu zgłoszonych do protokołu z kontroli finansowej, jak również
do oceny poprawności wykonanych przez niego zaleceń pokontrolnych.
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:
5.8.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez wykonawcę
projektu 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 wykonawcą projektu lub osobami realizującymi kontrolowany projekt, w szczególności o realizacji,
w okresie 5 lat przed rozpoczęciem kontroli, usług o podobnym charakterze zarówno świadczonych na
rzecz Zamawiającego w odniesieniu do kontrolowanego projektu, jak również na rzecz wykonawcy
kontrolowanego projektu (np. przygotowania lub oceny wniosku o dofinansowanie, przygotowania lub
weryfikacji wniosków o płatność, audytu, usługi szkoleniowe, doradztwa, reprezentacji itp.),
5.8.3. równoczesnego wystąpienia u wykonawcy projektu kontroli przeprowadzanej przez inne podmioty
i pokrywającej się w części lub całości z kontrolą projektu,
5.8.4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wykonawcę projektu,
5.8.5. otrzymania od wykonawcy projektu dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności i
autentyczności,
5.8.6. powzięciu wątpliwości co do merytorycznej zasadności wydatków poniesionych na realizację
projektu (Zamawiający nie wymaga oceny merytorycznej takich kosztów, lecz informacji o zauważonym
ryzyku nieprawidłowości),
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5.8.7. zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli, o której mowa w pkt 5.7.
5.9. Wykonawca, w terminie określonym w umowie, przekaże Zamawiającemu raport końcowy z wykonanych
kontroli, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy na realizację przedmiotu
zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 7 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.

Podmiot
Etap kontroli

odpowiedzialny

Sposób
Termin

Dokument

za realizację

1.

Przekazanie
Wykonawcy listy
projektów
przewidzianych
do kontroli

Zamawiający

przekazania
informacji

- w zakresie kontroli

Lista projektów

e-mail

Do 10 dni roboczych od

Harmonogram kontroli

e-mail

dnia otrzymania przez

na dany rok

przewidzianych do
przeprowadzenia w 2019 r.
- do 14 dni roboczych od
zawarcia umowy na
wykonanie kontroli
projektów,
- w zakresie kontroli
przewidzianych do
przeprowadzenia w 2020 r.
- nie później niż do 31
stycznia 2020 r.
- informacje o projektach
podlegających kontroli
doraźnej lub uzupełniającej
będą na bieżąco
przekazywane Wykonawcy.

2.

Ustalenie i
przekazanie
Zamawiającemu
harmonogramu
kontroli
projektów z
podaniem imienia
i nazwiska osób,
wskazanych w
wykazie osób

Wykonawca

Wykonawcę wymienionej
w pkt 1 listy projektów
przewidzianych do kontroli.
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3.

4.

5.

załączonym do
oferty
Wykonawcy,
odpowiedzialnych
za
przeprowadzenie
danej kontroli
finansowej oraz
termin
przeprowadzenia
kontroli
Przekazanie
Wykonawcy
imiennych
upoważnień do
przeprowadzenia
kontroli
wystawionych dla
wskazanych przez
Wykonawcę osób
Przekazanie
wykonawcy
projektu
zawiadomienia
o planowanej
kontroli wraz z
upoważnieniem do
przeprowadzenia
kontroli dla osób
kontrolujących
Przekazanie
Wykonawcy
dokumentów
dotyczących
projektu

Zamawiający

Do 5 dni roboczych przed
datą planowanej kontroli.

Zamawiający

Najpóźniej do 7 dni
roboczych przed

Skan upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
(oryginał upoważnienia
będzie przekazywany
przez Zamawiającego
bezpośrednio
wykonawcy projektu
wraz z informacją o
planowanej kontroli)
Zawiadomienie o
planowanej kontroli

e-mail

fax
poczta

rozpoczęciem kontroli
(zgodnie z zapisami umowy
z wykonawcą projektu)12

Zamawiający

Do 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem planowanej
kontroli.

12

Dokumenty dot. projektu,
w tym:
- kopia wniosku
o dofinansowanie
- kopia umowy
o dofinansowanie
- kopie wniosków
o płatność
- kopie raportów
okresowych
- ew. kopie
korespondencji
z wykonawcą projektu
wcześniejsze informacje

e-mail na
pocztę
firmową
Wykonawcy
lub w innej
formie
elektronicznej
zapewniającej
możliwie
największą
ochronę

Wykonawca musi uwzględnić ten termin w harmonogramie kontroli, co oznacza, że kontrole mogą być zaplanowane
w takim terminie, który umożliwi Zamawiającemu terminowe przekazanie informacji o kontroli wykonawcy projektu.
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i zalecenia pokontrolne informacji
(jeśli były), etc.
poufnych

6.

7.

8.

Przygotowanie do
kontroli:
 zapoznanie się
z dokumentacją
związaną
z projektem,
 ew. zapoznanie
się z
poprzednimi
uwagami
pokontrolnymi,
 podpisanie
Deklaracji
poufności i
bezstronności.
Przeprowadzenie
czynności
kontrolnych
w miejscu
realizacji projektu
oraz w siedzibie
wykonawcy, w
tym m.in.:
- zbadanie czy
wykonawca
prowadzi
wyodrębnioną
ewidencję
wydatków w
projekcie;
- wyznaczenie
próby dowodów
księgowych do
kontroli;
-itd.

Wykonawca

Przygotowanie
i przekazanie
Zamawiającemu
wersji
elektronicznej
protokołu
kontroli wraz z
załącznikiem nr 1
oraz nr 2,

Wykonawca

Przed rozpoczęciem

nie dotyczy

nie dotyczy

Zgodnie z terminami

- wydruki z kont

Osobiście

określonymi w

księgowych i inne

na kontroli

harmonogramie kontroli

zestawienia kosztów

kontroli

Wykonawca

poniesionych przez
wykonawcę projektu;
- pozostała oryginalna
dokumentacja projektu
lub kopie dokumentów
potwierdzone przez
wykonawcę projektu za
zgodność z oryginałem

7 dni roboczych od

Wersja elektroniczna

zakończenia kontroli w

protokołu kontroli wraz z

miejscu realizacji projektu

załącznikiem nr 1 oraz nr
2
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e-mail

sporządzonym wg
wzoru
załączonego do
Umowy
9. Zapoznanie się
Zamawiającego
z elektroniczną
wersją protokołu
kontroli wraz z
załącznikiem nr 1
oraz nr 2, w celu
akceptacji lub
zgłoszenia ew.
uwag –
przekazanie
stosownej
informacji
Wykonawcy
10. Analiza
wniesionych przez
Zamawiającego
uwag i
przekazanie
Zamawiającemu:
- kolejnej wersji
elektronicznej
protokołu z
naniesionymi
zmianami lub
- stanowiska w
sprawie uwag
11. Akceptacja bądź
odrzucenie wersji
elektronicznej
protokołu lub
stanowiska
Wykonawcy przez
Zamawiającego
12. Przekazanie
Zamawiającemu:
- protokołu
kontroli wraz z
załącznikiem nr 1
oraz nr 2
wydrukowanych
w3
egzemplarzach,
tożsamych z

Zamawiający

Do 7 dni roboczych od dnia

Ew. uwagi Zmawiającego

otrzymania wersji

lub informacja o

elektronicznej protokołu

akceptacji treści protokołu

e-mail

kontroli

Wykonawca

Do 5 dni roboczych od

Kolejna wersja

otrzymania uwag

elektroniczna protokołu

e-mail

lub stanowisko
Wykonawcy w sprawie
uwag

Zamawiający

Do 3 dni roboczych od

Informacja

otrzymania kolejnej wersji

o akceptacji bądź

elektronicznej protokołu lub

odrzuceniu wersji

stanowiska Wykonawcy w

protokołu

e-mail

sprawie uwag
Wykonawca

Do 7 dni roboczych po

Protokół kontroli w 3egz.

Poczta

akceptacji wersji

(ew.

elektronicznej protokołu

przekazani

przez Zamawiającego

e osobiste
protokołów
z kontroli
w siedzibie
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zaakceptowaną
przez
Zamawiającego
wersją
elektroniczną i
podpisanych przez
osoby
przeprowadzające
kontrolę
13. Przekazanie

Zamawiają
cego)

Zamawiający

W terminie spójnym z

Protokół kontroli w 2

protokołu kontroli

harmonogramem kontroli

egz.

wykonawcy

merytorycznej

Poczta

projektu do
podpisania lub ew.
wniesienia
zastrzeżeń

14. Przekazanie
Zamawiającemu:

wykonawca

Do 7 dni roboczych

projektu

od dnia doręczenia protokołu - ew. uwagi i

- podpisanego

kontroli

- protokół kontroli
wyjaśnienia lub

protokołu

zastrzeżenia do treści

kontroli

protokołu lub

- ew. uwag i

poczta

- informacja o odmowie

dodatkowych

podpisania protokołu

wyjaśnień do

wraz

protokołu

z uzasadnieniem

kontroli lub

odmowy

zastrzeżeń do
treści protokołu.
Ew. odesłanie
protokołów bez ich
podpisania wraz z
uzasadnieniem
odmowy
podpisania

15. Przekazanie

Zamawiający

Do 3 dni roboczych od

Wykonawcy

otrzymania stanowiska

informacji o

wykonawcy projektu

stanowisku
wykonawcy
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- uwagi i wyjaśnienia
wykonawcy projektu
lub zastrzeżenia do
treści protokołu lub
- informacja o
odmowie podpisania

e-mail

protokołu przez
wykonawcę projektu
wraz
z uzasadnieniem
przedstawionym przez
wykonawcę projektu

projektu do
treści protokołu
kontroli

16. Przekazanie
Zamawiającemu:
- akt kontroli oraz
- ostatecznego
stanowiska
odnośnie do
treści protokołu,
sformułowanego
po analizie
stanowiska
wykonawcy
(erraty do
protokołu)
17. Przekazanie
Wykonawcy
zbiorczej
informacji o
odebranych
kontrolach
18. Przekazanie
Zamawiającemu
raportu
końcowego oraz
raportów z
kontroli
przewidzianych do
realizacji w roku
2019 i 2020

Wykonawca

Do 7 dni roboczych od
otrzymania stanowiska
wykonawcy projektu

Zamawiający

Wykonawca

Errata do protokołu
podpisana
przez osoby wykonujące
kontrolę lub ew. pismo
uzasadniające
nieuwzględnienie
wniesionych przez
wykonawcę projektu
zastrzeżeń;
- akta kontroli

- e-mail
(skan
erraty)
- poczta
(ew.
przekazanie
osobiste akt
kontroli w
siedzibie
Zamawiające
go)

Raz na miesiąc – na żądanie

wykaz odebranych

Wykonawcy

protokołów

Raport z kontroli za 2019 r.
przekazany zostanie do
20.01.2019 r., natomiast z
kontroli za 2020 r.
przekazany zostanie do
25.01.2021 r.
W przypadku zrealizowania
wszystkich kontroli w
terminie do 7 grudnia 2020
r. Wykonawca może złożyć
raport roczny w terminie do
25.01.2021 r. i nie składać
oddzielnego raportu za
2020 r.
W przypadku przesunięcia
terminów realizacji kontroli
z 2020 r. do 31 marca
2021r. Wykonawca, oprócz
raportów rocznych, złoży
raport końcowy w terminie
do 16 maja 2021 r.

Raport z wykonania

poczta +

usługi

e-mail
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e-mail

5.11. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2019 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli
Zamawiającego na 2019 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, co może oznaczać konieczność
modyfikacji harmonogramu kontroli.
5.12. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2020 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli
Zamawiającego, zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2020 r. Jednocześnie
Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
5.13. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenie
w 2019 r. 30 kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych),
nie ujętych w planie, w ramach prawa opcji) oraz przeprowadzenie w 2020 r. 30 kontroli doraźnych (w
tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nie ujętych w planie.
5.14. Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej lub uzupełniającej będą na bieżąco
przekazywane Wykonawcy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
postępowanie nr 27/18/PN
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 latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie w latach 2019 i
2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia:
1. w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ, polegającym na koordynacji i przeprowadzeniu w 2019 r.
maksymalnie 120 finansowych kontroli projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe,
realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz
międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych za środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, oraz polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2020 r. maksymalnie 120
finansowych kontroli projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe, realizowanych w ramach
programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych
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programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych za środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, za cenę:
Cena jednostkowa kontroli……………..zł netto x 240 kontroli = …………..…..zł cena netto oferty,
słownie złotych: ........................................................................................ ...........................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT) ………………………………………..
Cena brutto oferty: cena oferty netto ……………… + wartość podatku VAT ……………….. =
………..…………………... słownie złotych: ...........................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
1) Tabela nr 1. Podejście metodyczne oceniane zgodnie z pkt 16.1.5 SIWZ
Oferta
Podkryterium

Wykonawcy
wyrażona w %

Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach
wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r.
i 2020 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawą PZP planowanych do
skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r. i 2020 r. (jeżeli
wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania
ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z
zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o
wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).
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.
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5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, na
warunkach określonych w pkt 20 SIWZ.
6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:
7.1.

…………………, zostało wniesione formie13 .....................................

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie14

…………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………(nazwa podwykonawcy),po zawarciu
stosownej umowy.
10. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.2. SIWZ są dostępne w formie elektronicznej w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO15 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.16
12. 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

13

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
14
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.
15

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

16

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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elektronicznej/ będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego ………………….
13. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
14. 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

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(osobny plik)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Postępowanie nr 27/18/PN
WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG
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 Zamawiającego17 - co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kontroli łącznie co
najmniej 85 projektów, przy czym każda usługa:
a) polegała

na

sprawdzeniu

zgodności

realizacji

projektu

i

poniesionych

wydatków

z postanowieniami umowy;
b) uwzględniała sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy PZP;
c) obejmowała przeprowadzenie kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych;
d) była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli.
Lp.

Wykonana usługa

1.

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

projektów, polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji
projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umowy oraz na sprawdzeniu prawidłowości stosowania
przepisów ustawy PZP, obejmowała przeprowadzenie
kontroli

projektów

finansowanych

ze

środków

publicznych, była wykonana z zachowaniem zasady
bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w

17

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.
Strona 52 z 172

stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego
realizację kontroli.
Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli w
ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
2.

(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………………..……………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli ……
projektów, polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji

Nazwa i zakres usługi

projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umowy oraz na sprawdzeniu prawidłowości stosowania
przepisów ustawy PZP, obejmowała przeprowadzenie
kontroli

projektów

finansowanych

ze

środków

publicznych, była wykonana z zachowaniem zasady
bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w
stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego
realizację kontroli.
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Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli w
ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
3.

(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
…………………..……………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli ……
projektów, polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji
projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami
umowy oraz na sprawdzeniu prawidłowości stosowania
przepisów ustawy PZP, obejmowała przeprowadzenie

Nazwa i zakres usługi

kontroli

projektów

finansowanych

ze

środków

publicznych, była wykonana z zachowaniem zasady
bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w
stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego
realizację kontroli.
Numer projektu/numery projektów poddanych kontroli w
ramach usługi wskazanej w niniejszym punkcie:
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
…………….………………………….………………
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Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

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

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

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Postępowanie nr 27/18/PN
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 latach 2019 i 2020
finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju .
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
EKSPERT nr 1
Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą co najmniej
30 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:
i.

z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz

ii.

polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinansowanie.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr /tytuł18………………………
finansowanego ze środków publicznych………………………

1.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

2

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

18

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

11.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

12. Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

14.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
15.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

16.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

17.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

18.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

19.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

20.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

21.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

22.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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

23.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

24.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

25.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

26.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

27.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

28.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

29.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
30.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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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. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą co najmniej
30 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:
iii.

z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz

iv.

polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinansowanie.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr /tytuł19………………………
finansowanego ze środków publicznych………………………

2.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

19

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

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

2

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

5.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
9.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

11. Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

12. Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

14.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

15.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

16.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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

17.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

18.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

19.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

20.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

21.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

22.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

23.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
24.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

25.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

26.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

27.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

28.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

29.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

30.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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EKSPERT nr 3
Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą co najmniej
30 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:
v.

z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz

vi.

polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinansowanie.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr /tytuł20………………………
finansowanego ze środków publicznych………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

ze środków publicznych………………………

2
Termin realizacji kontroli

20

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
6.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

11. Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

12. Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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

14.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

15.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

16.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

17.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

18.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

19.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

20.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
21.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

22.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

23.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

24.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

25.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

26.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

27.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

28.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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

29.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

30.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą co najmniej
30 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:
vii.

z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz

viii.

polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o
dofinansowanie.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola projektu nr /tytuł21………………………
finansowanego ze środków publicznych………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

2

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

21

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

5.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

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

8.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

11.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

12. Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

14.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
15.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

16.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

17.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

18.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

19.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

20.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

21.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

22.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Strona 88 z 172

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

23.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

24.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

25.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

26.
Termin realizacji kontroli

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

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

27.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

28.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

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

29.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
30.

Nazwa kontroli

kontrola projektu nr/tytuł……………………… finansowanego
ze środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 5
Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą prawidłowości
udzielania zamówień publicznych co najmniej 15 projektów finansowanych ze środków publicznych, które
to kontrole były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł22……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

1.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

22

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł ……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

2.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
5.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

11.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

12.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

14.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
15.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 6
Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą prawidłowości
udzielania zamówień publicznych co najmniej 15 projektów finansowanych ze środków publicznych, które
to kontrole były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł23……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

1.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

23

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł ……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

2.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
5.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

11.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

12.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

14.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
15.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 7
Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą prawidłowości
udzielania zamówień publicznych co najmniej 15 projektów finansowanych ze środków publicznych, które
to kontrole były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł24……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

1.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

24

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł ……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

2.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
5.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

11.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

12.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

14.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
15.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

EKSPERT nr 8
Spełniający warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.), posiadający doświadczenie związane z kontrolą prawidłowości
udzielania zamówień publicznych co najmniej 15 projektów finansowanych ze środków publicznych, które
to kontrole były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem
zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane uprawnienia …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł25……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

1.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

25

Należy podać dane umożliwiające identyfikację projektu, tj. nr umowy albo pełny tytuł projektu.
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł ……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

2.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

3.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

4.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
5.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

6.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

7.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

8.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

9.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

10.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

11.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
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……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

12.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

13.

Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………

14.
Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków
……..…………………………………..…………………
15.

Nazwa kontroli

kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w
projekcie nr/tytuł……………………… finansowanym ze
środków publicznych………………………
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Termin realizacji kontroli
Zamawiający

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

Zakres obowiązków

Osoba wyznaczona do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia

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

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

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

OŚWIADCZENIE 26
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
(niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.)
dot. postępowania 27/18/PN
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:


nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp



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

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

26

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018 poz. 1600 ):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ………….
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …………………..2018 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 poz. 1249 ), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………….- działającą/działającym na podstawie upoważnienia nr …. z dnia ….. roku,
którego kopia stanowi Załącznik nr ….do Umowy
a
………………………………… z siedzibą w ……………………….., adres: ………………………….,
posiadającą REGON: …………………. oraz NIP: …………………….., zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla ……………… w ………………, ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: ………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
…………………………………..

lub
…………………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w ………………….. (…-…), przy ul.
………………………..,

posiadającą/posiadającym

PESEL:

………………………..,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …….. nr …………, wydanym przez:
……………………., ważnym do: …………………….., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą
pod firmą „………………………………”, przy ul. ………………………., posiadającą/posiadającym NIP:
…………………. oraz REGON: ……………………, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy lub
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z kopią pełnomocnictwa
stanowią Załącznik nr …… do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
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Strony Umowy oświadczają, że:
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), (dalej: „PZP”).

§ 1.
Definicje
Ilekroć w Umowie używa się pojęcia:
1) Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć usługę polegającą na koordynacji i przeprowadzeniu
kontroli finansowych projektów, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
2) Projekt – należy przez to rozumieć projekty realizowane na podstawie umów o dofinansowanie
w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o których mowa w art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 1249), w tym zadań
zleconych przez ministra właściwego ds. nauki;
3) Ekspert – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli finansowej projektów,
wskazaną przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
stanowiącym część Oferty z dnia ……..… r. (dalej: „Wykaz osób”), której kopia stanowi Załącznik
nr 1 do Umowy (dalej „Oferta”);
4) Informacje poufne – należy przez to rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne, uzyskane przez Wykonawcę
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku,
znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone
w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy;
5) SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący w Załącznik nr 2 do Umowy;
6) Harmonogram kontroli – należy przez to rozumieć harmonogram kontroli finansowych, o którym
mowa w § 5 ust. 2 Umowy;
7) Konflikt interesów – należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie
kontroli, o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy.
§ 2.
Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy
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1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2019 roku
i w 2020 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów realizowanych w ramach programów,
przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów
badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
wskazanych przez Zamawiającego oraz opracowaniu protokołów z kontroli i raportów końcowych z
kontroli.
2. Zakres usługi, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) przeprowadzenie w 2019 roku maksymalnie 120 (słownie: stu dwudziestu) finansowych kontroli
Projektów, w tym maksymalnie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) kontroli planowanych zgodnie
z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) kontroli
doraźnych27 (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych)

28

nieujętych w

rocznym planie kontroli Zamawiającego;
2) przeprowadzenie w 2020 roku maksymalnie 120 (słownie: stu dwudziestu) finansowych kontroli
Projektów, w tym maksymalnie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu ) kontroli planowanych zgodnie
z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) kontroli
doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych) nieujętych w rocznym
planie kontroli Zamawiającego.
Łącznie w latach 2019 i 2020 przewidziane jest przeprowadzenie maksymalnie 240 (słownie: dwustu
czterdziestu) kontroli finansowych Projektów, w tym maksymalnie 180 (słownie: stu osiemdziesięciu)
kontroli planowych oraz maksymalnie 60 (słownie: sześćdziesięciu) kontroli doraźnych ( w tym: kontroli
uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w planie kontroli Zamawiającego,
w ramach prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość odstąpienia od realizacji
maksymalnej liczby finansowych kontroli Projektów wskazanych w ust. 2 powyżej, tj. odpowiednio 120
kontroli w roku 2019 oraz 120 kontroli w roku 2020. Maksymalna liczba kontroli może być pomniejszona
o nie więcej niż 30 kontroli w danym roku kalendarzowym. W przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od realizacji maksymalnej liczby kontroli, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu

27

Kontrole doraźne – wynikające z konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń. Kontrole doraźne mogą
objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.
28
Kontrole uzupełniające – mające na celu przeprowadzenie pogłębionej analizy zakresu tematycznego badanego podczas
kontroli planowej lub doraźnej. Kontrole uzupełniające mogą objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu;
Kontrole sprawdzające – mające na celu sprawdzenie poprawności wdrożenia zaleceń wcześniejszych kontroli;
Kontrole krzyżowe – w szczególności polega na weryfikacji wydatków przedłożonych do rozliczenia we wnioskach
o płatność, pod kątem wystąpienia podwójnego finansowania tych samych wydatków, w różnych projektach lub
u różnych Wykonawców.
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jakichkolwiek roszczenia odszkodowawcze.
4. Kontrole finansowe przeprowadzane będą przez Wykonawcę w miejscu realizacji Projektów, tj. w
siedzibie wykonawcy Projektu, a w razie potrzeby także poza jego siedzibą.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych
w Umowie, zgodnie z Ofertą oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”).
6. 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.
7. Wykonawca będzie gromadzić w swojej siedzibie szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania
usługi będącej Przedmiotem Umowy.
8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu dokumentację,
o której mowa w ust. 7 oraz wszelkie informacje dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy.
§ 3.
Termin realizacji
1.

Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do 25 stycznia 2021 r., z tym
że przekazanie raportu końcowego za kontrole przeprowadzone w 2019 roku nastąpi do 20 stycznia
2020 roku, natomiast przekazanie raportu końcowego za kontrole przeprowadzone w 2020 roku nastąpi
do 25 stycznia 2021 roku, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy.

2.

Terminem końcowym rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu, o którym mowa w § 2 ust. 4, będzie:
1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku – 9 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem § 5 ust.
2 Umowy;
2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku – 7 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem § 5 ust.
2 Umowy.
§ 4.
Eksperci oraz obowiązki Wykonawcy

1.

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

2.

Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy:
1) co najmniej ośmiu Ekspertów do realizacji kontroli, tworzących niezależne co najmniej dwuosobowe
zespoły kontrolujące, przy czym:
a) każdy Ekspert w zespole kontrolującym musi spełniać warunki określone w art. 286 ust 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm.),
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b) co najmniej jeden Ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane
z kontrolą co najmniej 30 (słownie: trzydziestu) projektów finansowanych ze środków
publicznych, które to kontrole były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności,
tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz
zlecającego usługę kontroli, oraz polegały na badaniu zgodności realizacji projektu
z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
c) co najmniej jeden Ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane
z kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do co najmniej 15
(słownie: piętnastu) projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były
wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli;
2) co najmniej 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. 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 ust. 2 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 będzie zawierać opis doświadczenia zastępcy zgodny
z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także uzasadnienie
zmiany.

7.

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

8.

Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany Eksperta w następujących przypadkach:
1)

niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści protokołu z kontroli
sporządzonego przez Eksperta;
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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
finansowej danego Projektu.

9.

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

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

przez

Wykonawcę

danych

osobowych

niezgodnie

z

umową

powierzenia

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

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

2.

Wykonawca, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania listy Projektów
przewidzianych do kontroli, przekaże Zamawiającemu Harmonogram kontroli finansowych sporządzony
przy założeniu, że rozpoczęcie ostatniej kontroli w miejscu, o którym mowa w § 2 ust. 4 realizacji
Projektu nastąpi:
1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku – nie później niż 9 grudnia 2019 roku,
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie
później niż do 14 listopada 2019 roku, Zamawiający może wyrazić zgodę na rozpoczęcie po
upływie terminu 9 grudnia 2019 roku, lecz nie później niż do 31 marca 2020 roku, nie więcej
niż 20% kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku,
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, bez konieczności składania
wniosku o którym mowa w lit a) powyżej, może podjąć decyzję o rozpoczęciu po upływie
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terminu 9 grudnia 2019 roku, lecz nie później niż do 31 marca 2020 roku, nie więcej niż 20%
kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 roku;
c) Zamawiający informuje Wykonawcę o decyzji, o której mowa w lit. b) powyżej nie później
niż do 14 listopada 2019 roku,
d) w przypadkach, o których mowa w lit. a) i b) powyżej termin przekazania przez Wykonawcę
raportu ze zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, dotyczącej kontroli przewidzianych
do realizacji w 2019 roku, nie ulega zmianie – z zastrzeżeniem, że raport obejmie wszystkie
kontrole, w których do czasu przygotowania raportu przeprowadzono czynności kontrolne
w miejscu realizacji Projektów;
2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku – nie później niż 7 grudnia 2020 roku,
a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie
później niż do 13 listopada 2020 roku, Zamawiający może wyrazić zgodę na rozpoczęcie po
upływie terminu 7 grudnia 2020 roku, lecz nie później niż do 31 marca 2021 roku, nie więcej
niż 20% kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku,
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, bez konieczności składania
wniosku o którym mowa w lit. a) powyżej, może podjąć decyzję o rozpoczęciu po upływie
terminu 7 grudnia 2020 roku, lecz nie później niż do 31 marca 2021 roku, nie więcej niż 20%
kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku,
c) Zamawiający informuje Wykonawcę o decyzji, o której mowa w lit. b) powyżej nie później
niż do 13 listopada 2020 roku,
d) w przypadkach, o których mowa w lit. a) i b) powyżej:
i. termin przekazania przez Wykonawcę raportu ze zrealizowanej części Przedmiotu
Umowy, dotyczącej kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku nie ulega zmianie
– z zastrzeżeniem, że raport obejmie kontrole zaplanowane do realizacji w 2020 roku,
w których do czasu przygotowania raportu przeprowadzono czynności kontrolne
w miejscu realizacji Projektów oraz nieujęte w raporcie, o którym mowa w pkt 1 lit d)
powyżej zrealizowane w 2020 roku kontrole przeniesione z 2019 r.,
3) Wykonawca w terminie do 17 maja 2021 roku przedstawi raport końcowy ze zrealizowanych
kontroli, w którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole z 2019 roku i 2020 roku, w tym
te, które nie zostały ujęte w raportach, o których mowa powyżej.
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3. Oprócz planowanych terminów kontroli29 w Harmonogramie kontroli należy wskazać Ekspertów
odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli – informacje te posłużą Zamawiającemu do
przygotowania Ekspertom imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.
4. Harmonogram kontroli może być aktualizowany przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę po
uzyskaniu zgody Zamawiającego. Aktualizacja Harmonogramu kontroli nie wymaga sporządzania
aneksu do Umowy i może polegać na:
1) zmianie terminu przeprowadzenia kontroli finansowej Projektu – zmiana musi być zgłoszona nie
później niż 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych przed jej planowanym terminem;
2) wykreśleniu kontroli finansowej Projektu – zmiana musi być zgłoszona nie później niż 14 (słownie:
czternaście) dni roboczych przed jej planowanym terminem;
3) dodaniu nowej kontroli finansowej Projektu – zmiana musi być zgłoszona nie później niż 14
(słownie: czternaście) dni roboczych przed zakładanym terminem kontroli.
5.

Powiadomienie Wykonawcy, o zamiarze dokonania zmian w Harmonogramie kontroli, lub złożenie przez
Wykonawcę wniosku o dokonanie zmian w Harmonogramie kontroli następuje za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

6.

Za datę akceptacji zmian przez Zamawiającego uważa się dzień przesłania przez Zamawiającego
informacji na adres e-mail, podany przez Wykonawcę.

7.

Korespondencja mailowa, o której mowa w ust. 5 i 6, będzie kierowana na adresy mailowe, wskazane
w § 14 ust. 1 Umowy.

8.

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

9.

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

10. Celem oceny realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 8, jest potwierdzenie prawidłowości
przeprowadzania kontroli Projektów przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku oceny Zamawiający wykaże, że
Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wywiązuje się z obowiązków
wynikających

z

Umowy,

w

szczególności

nie

przeprowadza

kontroli

Projektu

zgodnie

z Harmonogramem kontroli oraz z zasadą bezstronności, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za
zakwestionowaną kontrolę Projektu.

29

Dopuszcza się podanie zakresu od 2 do 5 dni roboczych, w których zostanie przeprowadzona kontrola.
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11. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 8, wgląd
w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją
Przedmiotu Umowy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Ekspertów przez wykonawców kontrolowanych Projektów,
Zamawiający w związku z otrzymanymi od wykonawców uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz
przekaże ją Wykonawcy w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia oceny.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do uwag Zamawiającego oraz poinformować
Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych
od dnia otrzymania notatki z przeprowadzonej oceny.
13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pełnej informacji
dotyczącej wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym również informacji dotyczących innych działań
i usług realizowanych przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy (w szczególności usług doradztwa,
szkolenia, reprezentacji), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby powodować konflikt interesów.
§ 6.
Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy
1.

Ustalenia kontroli są dokumentowane w protokołach z kontroli, sporządzonych zgodnie ze wzorem
dostarczonym przez Zamawiającego i zgodnym z Przedmiotem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do
Umowy. W trakcie realizacji usługi, wzór protokołu z kontroli finansowej może ulec zmianie, nie
wpływając jednocześnie na Przedmiot Umowy. O zmianie wzoru protokołu z kontroli finansowej
Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.
Wykonawca nie może udostępniać treści protokołu z kontroli wykonawcy kontrolowanego Projektu oraz
innym osobom postronnym.

2.

Wykonawca, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od zakończenia przez Ekspertów kontroli
danego Projektu, przesyła Zamawiającemu drogą mailową – na adres e-mail pracownika Zamawiającego
, który w Harmonogramie kontroli został przez Zamawiającego wskazany jako koordynator tej kontroli –
wersję elektroniczną protokołu z kontroli do akceptacji.

3.

Zamawiający w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej
protokołu z kontroli akceptuje jego treść bądź zgłasza ewentualne uwagi.

4.

Wykonawca, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa
w ust. 3, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w protokole stosownych zmian lub
przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie uwag. Treść protokołu z kontroli lub stanowisko
w sprawie uwag Wykonawca ponownie przesyła do akceptacji Zamawiającego na adres e-mail, o którym
mowa w ust. 2 powyżej.
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5.

Wykonawca, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o akceptacji przez
Zamawiającego treści protokołu z kontroli, przekazuje Zamawiającemu protokoły w wersji
wydrukowanej w trzech egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze protokołów przed ich przekazaniem
Zamawiającemu muszą być podpisane przez Ekspertów przeprowadzających kontrolę. Wraz
z protokołami Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane przez Ekspertów deklaracje poufności
i bezstronności zgodne ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

6.

Zamawiający – drogą mailową lub w sposób określony w § 5 ust. 1 Umowy – przekaże Wykonawcy
wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści protokołu z kontroli, jakie zgłosi wykonawca
kontrolowanego Projektu.

7.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji,
o których mowa w ust. 6, przekazać Zamawiającemu: :
1) akta kontroli, prowadzone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SOPZ,
w szczególności zawierające dowody, w szczególności kopie, poświadczone przez osobę
uprawnioną ze strony wykonawcy kontrolowanego Projektu za zgodność z oryginałem,
dokumentów, związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla
kontrolowanego;
2)

stanowisko dotyczące uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń wykonawcy kontrolowanego Projektu
– w formie erraty do protokołu lub pisma uzasadniającego nieuwzględnienie wniesionych przez
wykonawcę kontrolowanego Projektu uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń;

3) stanowisko dotyczące oceny poprawności realizacji zaleceń pokontrolnych przez wykonawcę
kontrolowanego Projektu. Informacje te przekazywane są Zamawiającemu niezależnie od faktu
otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia za przedmiotową kontrolę.
8.

Wykonawca w terminie do 20 stycznia 2020 roku przekaże Zamawiającemu raport z realizacji Przedmiotu
Umowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, w zakresie kontroli
zaplanowanych do przeprowadzenia w 2019 roku – z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 1 lit d) Umowy.

9.

Wykonawca nie później niż do 25 stycznia 2021 roku przekaże Zamawiającemu raport końcowy z
realizacji Przedmiotu Umowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, w
zakresie wszystkich zrealizowanych kontroli – z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit d) Umowy.

10. Wykonawca w terminie do 17 maja 2021 roku przedstawi raport końcowy ze zrealizowanych kontroli, w
którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole z 2019 roku i 2020 roku, w tym te, które nie zostały
ujęte w raportach, o których mowa powyżej.
§ 7.
Wynagrodzenie Wykonawcy
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1.

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

2.

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

3. Określona w ust. 1 cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczej kontroli może zostać zmieniona
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017, poz. 847, z późn. zm), zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. W tym celu każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony
o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
4. Zmiana ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli, w przypadkach wskazanych w ust.
3 Umowy, będzie możliwa po wprowadzeniu zmian ustawowych i po udokumentowaniu odpowiednich
składników wpływających na koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
utworów powstałych w ramach przeprowadzonych kontroli, o których mowa w § 9 Umowy oraz praw
własności egzemplarzy utworów.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w części współfinansowane jest w ramach programu PolskoNorweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
§ 8.
Zasady dokonywania płatności
1.

Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za każdy miesiąc realizacji Umowy i stanowi iloczyn liczby kontroli
przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej określonej
w § 7 ust. 1 Umowy.
Strona 124 z 172

2.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę wypełnionego i zatwierdzonego
przez Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 6 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie faktury VAT.

3.

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 protokołu z kontroli zgodnie z procedurą kontroli
określoną w SOPZ;
3) zawarciu przez Wykonawcę w protokole z kontroli ustaleń i wniosków opartych wyłącznie na
faktach i dowodach, w szczególności na dokumentach zgromadzonych w aktach kontroli;
4) przekazaniu Zamawiającemu kompletnych akt kontroli;
5) zachowaniu treści protokołu przez Wykonawcę w poufności względem wykonawcy
kontrolowanego Projektu oraz osób trzecich (treść protokołu przekazywana jest wykonawcy
kontrolowanego Projektu wyłącznie przez Zamawiającego).

4.

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia 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.

5.

Faktury VAT sporządzane przez Wykonawcę będą wystawiane na:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa,
NIP 701-007-37-77.
§ 9.
Przeniesienie praw autorskich

1.

W ramach wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 2 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach
eksploatacji, a w szczególności:
1)

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

2)

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

3)

digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera;

4)

sporządzenie wydruku komputerowego;
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5)

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

6)

zamieszczenie utworów na stronie internetowej Zamawiającego;

7)

wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz szkoleniach;

8)

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

9)

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

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji
Przedmiotu 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 oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych oraz zezwolenia na
wykonywanie praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu
Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie
zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania
z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 1;
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów
realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, 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.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących
opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym w ust. 1,
z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca
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zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
5.

Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory powstałe w ramach realizacji Umowy oraz
ich opracowania bez oznaczania autorstwa utworów. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą
wydania egzemplarza utworu w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi
pierwsze. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przeniesienie na Zamawiającego
własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu naruszenia praw
osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych
przysługujących Wykonawcy.

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, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.

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 procesie, o ile
naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.

9.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych
utworu (Przedmiotu Umowy), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy lub żądania
zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami 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 będzie mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych dotyczących Zamawiającego, mających znaczenie dla trybu
realizacji kontroli projektów przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1)

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

2)

gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób niezgodny z jej brzmieniem,
w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji Umowy,

Strona 127 z 172

mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu
– w terminie 30 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu;
3)

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

4)

jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi opóźnienie z winy
Wykonawcy w realizacji co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) kontroli – w terminie 14 dni 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 10 (słownie: dziesięciu) kontroli lub jeśli ocena realizacji
Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 8 Umowy, wskaże błędy merytoryczne zawarte co najmniej
w 10 (słownie: dziesięciu) protokołach z kontroli przygotowywanych przez Wykonawcę. Za błąd
merytoryczny Strony uznają w szczególności:
1) ustalenia niezgodne ze stanem faktycznym lub nieprawidłowe ustalenia, wynikające m.in. z
nieuwzględnienia podczas kontroli informacji zawartych w dokumentach dotyczących Projektu,
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego przed kontrolą;
2) błędy rachunkowe;
3) błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji obowiązującego prawa;
4) niezałączenie – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – do akt kontroli dowodów, o których
mowa w § 6 ust. 7 pkt 1 Umowy.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 1 lub 2:
1)

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

2)

wysokość wynagrodzenia należną Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
zakresu prac przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia
od Umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.
§ 11.
Kary umowne
Strona 128 z 172

1.

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

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

2)

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

3)

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

4)

błędów merytorycznych w protokołach z kontroli – w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za
każdy błąd merytoryczny;

5)

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

6)

w przypadku braku odbioru przez Zamawiającego jednostkowej kontroli finansowej, z powodów
niespełnienia warunków, o których mowa w § 8 ust. 3 Umowy – w wysokości 50% ceny jednostkowej
określonej w § 7 ust. 1 Umowy, za każdą nieodebraną kontrolę;

7)

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

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, w związku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową, inny niż określony w ust. 1, w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy za każdy przypadek naruszenia.
3. W przypadku nieterminowego ustosunkowania się Wykonawcy do ewentualnych uwag, wyjaśnień i
zastrzeżeń do treści protokołu lub braku stanowiska dotyczącego oceny poprawności realizacji zaleceń
pokontrolnych, dotyczącego 3 przeprowadzonych kontroli, Zamawiający jest uprawniony do
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, do momentu uzupełnienia przez niego braków.
4. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszanie przysługującego mu wynagrodzenia o wysokość kar
umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty,
roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania
do zapłaty lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
poniesionej przez Zamawiającego szkody jest większa od naliczonych kar umownych.
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§ 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 PZP.
3. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 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, § 5 ust. 4 oraz § 14 ust. 2 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
1)

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

2)

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń i / 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. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy nie była
możliwa do przewidzenia na etapie odpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą
stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, każda ze Stron
Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do
drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
§ 14.
Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy
1. Korespondencja związana z realizacją Umowy, 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. Zmiana adresu Strony nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Strony
mają obowiązek informowania na piśmie o zmianie danych wskazanych w ust. 1 przez cały okres
realizacji Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 wszelką
korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.
§ 15.
Rozwiązywanie sporów
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej
zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§16.
Postanowienia końcowe
1.

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

2.

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

3.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1)

Kopia Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1);
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2)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2);

3)

Wzór deklaracji poufności i bezstronności (Załącznik nr 3);

4)

Wzór protokołu z kontroli (Załącznik nr 4);

5)

Wzór raportu za dany rok kalendarzowy (Załącznik nr 5);

6)

Wzór wniosku o wypłatę (Załącznik nr 6);

7)

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (Załącznik nr 7).

8)

Kopia pełnomocnictwa osoby repezentującej Zamawiającego;

9)

Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z
kopią pełnomocnictwa.
Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

podpis

podpis
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Załącznik nr 3 do Umowy
Protokół z kontroli finansowej nr………
PROTOKÓŁ Z KONTROLI FINANSOWEJ NR …
A. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. NAZWA WYKONAWCY/ÓW PROJEKTU
2. TYTUŁ PROJEKTU
3. NR UMOWY
B. INFORMACJE O KONTROLI
1. RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Wybierz element.
2. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych

Wybierz element.

3. Okres realizacji projektu objęty kontrolą
od
Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić
do
Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić
datę.
datę.
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
od
Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić
do
Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić
datę.
datę.
C. PRZEBIEG KONTROLI
1. Przedmiotowy zakres kontroli
2. Dokumenty oraz inne dowody, z którym Ekspert zapoznał się w ramach kontroli
3. Przedstawiciele Wykonawcy udzielający wyjaśnień w trakcie kontroli
D. USTALENIA DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO
1. Opis sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę/ów wydatków
poniesionych na realizację projektu
a. Czy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości?

b. Czy Wykonawca przyjął wewnętrzną politykę rachunkowości?

c. Na jakich kontach księgowych gromadzone są informacje o wydatkach/kosztach
poniesionych na realizację projektu (należy wskazać numery i nazwy tych kont); jeśli
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Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – w jaki sposób
ewidencjonuje wydatki/koszty ponoszone w związku z realizacją projektu?

d. Jak są opisywane dowody księgowe; czy dowody księgowe noszą adnotacje o
merytorycznej i formalno-rachunkowej akceptacji wydatków; kto dokonał merytorycznej i
formalno-rachunkowej akceptacji wydatków (czy osoby upoważnione)?
e. Jakie zasady kształtowania i wypłacania wynagrodzeń zastosowano w projekcie i jak
zostały udokumentowane i przypisane koszty wynagrodzeń rozliczonych w projekcie? W
jaki sposób przypisywane do kosztów projektu są wynagrodzenia pracowników
Wykonawcy?

f. Jakie zastosowano zasady amortyzacji środków trwałych w odniesieniu do wydatków w
projekcie? Czy amortyzowana aparatura nie była finansowana w ramach innych środków
pomocowych (zasada podwójnego finansowania)?

g. W jaki sposób są ewidencjonowane wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze
środków przekazanych Wykonawcy na realizację projektu?

h. Gdzie znajdują się zakupione ze środków projektu środki trwałe?

i. Czy Wykonawca posiada dzieła sfinansowane ze środków projektu, rozliczone na
podstawie umów o dzieło, rachunków i protokołów odbioru?

j. Czy sposób dokumentowania kosztów operacyjnych rozliczanych w ramach realizacji
projektu jest prawidłowy? (w jaki sposób zostały udokumentowane koszty operacyjne
rozliczone
w
projekcie,
w tym m.in. koszty delegacji, udziału w konferencjach, przygotowania publikacji etc.)?
k. Czy sposób wniesienia i udokumentowania wkładu własnego jest prawidłowy? (jak
udokumentowany był wkład własny Wykonawcy, w jakiej wysokości i w jakim okresie
został zaewidencjonowany – jeśli Wykonawca był zobowiązany do jego wniesienia)
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l. W jaki sposób Wykonawca udokumentował poniesione koszty pośrednie (ogólne) na
realizację projektu, jaką Wykonawca stosuje metodę wyliczania kosztów pośrednich – jeśli
w odniesieniu do kontrolowanego projektu stosowana jest zasada rozliczania wykazanych
kosztów pośrednich?

m. Inne istotne ustalenia dotyczące stanu faktycznego
2. Wykaz kosztów podlegających kontroli wg. kategorii kosztów
Łączna wartość
Łączna wartość
kosztów
Suma kosztów
kosztów
Kategoria
kwalifikowanych
niekwalifikowanych dla
kwalifikowanych
podlegających
kategorii (jeśli dotyczy)
w kategorii
kontroli
(PLN)
(PLN)
(PLN)
nazwa kategorii
(PLN)
(PLN)
(PLN)
Wkład własny
(PLN)
(PLN)
(PLN)
SUMA
3. Badanie spójności danych dotyczących rozliczenia środków finansowych
1
2
3
Nr wniosku o płatność (lub innego
równoważnego dokumentu) złożonego do
NCBR

Koszty poniesione na realizację
projektu wskazane we wniosku
o płatność

numer WNP lub dokument równoważny

(PLN)
(PLN)

Koszt zaewidencjonowany w
systemie finansowo-księgowym
Wykonawcy, na ostatni dzień okresu
rozliczeniowego objętego wnioskiem
o płatność.
(PLN)
(PLN)

SUMA
W przypadku rozbieżności danych w kolumnie 2 i 3, należy podać poniżej kwotę rozbieżności oraz
jej przyczynę (Uwaga: poniesione koszty sprawozdawane są zgodnie z zasadą memoriałową,
co może uzasadniać różnice w tabeli 2 i 3):
E. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZANIA PRZEKAZANEGO DOFINANSOWANIA
1. Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą
polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych
i bankowych dotyczących projektu.

Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)

2. Dowody księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do
kosztów projektu.
Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)
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3. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność, zostały przypisane do właściwych kategorii
kosztów zgodnie z aktualnym planem rzeczowo-finansowym projektu.
Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)

4. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność, zostały faktycznie poniesione w okresie
kwalifikowalności kosztów w projekcie.
Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)

5. Wkład własny Wykonawcy został wniesiony i udokumentowany prawidłowo, zgodnie z
aktualnym planem rzeczowo-finansowym projektu oraz został ujęty w ewidencji wydatków
projektu.
Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)

6. Wykonawca (lub Wykonawcy) prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach
realizacji projektu, a jeżeli jednostka nie jest zobowiązania do stosowania ustawy PZP,
zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zamówień udzielonych w innych trybach
zgodnie z umową o finansowanie projektu (jeśli dotyczy - wykaz zamówień stanowi załącznik
nr 2 do protokołu z kontroli finansowej).
Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)

7. Stwierdzono koszty niekwalifikowane.
Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia – w przypadku stwierdzenia kosztów niekwalifikowanych należy
wskazać nr dokumentu, wysokość kosztu niekwalifikowanego, nr zadania w ramach którego koszt został
uznany za niekwalifikowany oraz podstawę uznania kosztu za niekwalifikowany z podaniem stosownego
paragrafu z Umowy)

Wykaz kosztów niekwalifikowanych (w przypadku gdy odpowiedź na pytanie w pkt 7. brzmi „TAK”- spójnie z
częścią D pkt 3).
L.P.
Numer dokumentu
Koszt niekwalifikowany
Kategoria
Uwagi
księgowego/ inny zbiór
kosztu
kosztów
1)
(PLN)
Suma kosztów niekwalifikowanych
(PLN)
Suma pozostałych kosztów
niekwalifikowanych wynikających z
(PLN)
wymienionych wyżej (jeśli dotyczy)

8. Stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia

Strona 136 z 172

Wybierz
element.

Uzasadnienie: (treść uzasadnienia)

F. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DODATKOWE I POZOSTAŁE USTALENIA
G. WNIOSKI I ZALECENIA W SPRAWIE USUNIĘCIA POWSTAŁYCH
NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB UCHYBIEŃ
1. Wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości lub uchybień
2. Pozostałe wnioski i zalecenia
H. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW, W TYM WYKAZ DOWODÓW
1. …
2. …
3. …
I. EKSPERCI SPORZĄDAJĄCY PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Imię i nazwisko
Nr upoważnienia
a.
Podpis
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU
J. KOORDYNATOR KONTROLI W NCBR

Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.

K. INFORMACJA DLA WYKONAWCY/ÓW
1. Pouczenie
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Centrum i dla
Wykonawcy projektu.
Podpisany i parafowany na każdej stronie jeden egzemplarz protokołu kontroli należy przekazać
do Centrum w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego dokumentu. W przypadku odmowy
podpisania protokołu, należy odesłać protokół do Centrum z adnotacją o odmowie podpisania.
Wykonawca może zgłosić, w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, pisemne uwagi
i zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń. W przypadku przekroczenia terminu na zgłoszenie uwag,
Centrum może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

2. Czy Wykonawca zgłasza uwagi do treści protokołu z kontroli finansowej? (* należy
zaznaczyć odpowiedź lub ją podkreślić)

☐ Nie zgłaszam uwag do treści protokołu i ustaleń w nim zawartych*.
☐ Zgłaszam uwagi i załączam pisemne ich uzasadnienie do treści protokołu i ustaleń w nim
zawartych wraz z ew. dokumentami potwierdzającymi stanowisko*.
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3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy bądź osoby
upoważnionej do podpisania protokołu z kontroli finansowej (należy załączyć upoważnienie
jeśli dotyczy)

4. Data

5. Podpis
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Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty30
Numer projektu:
Tytuł projektu:
Wykonawca (Lider):
Termin przeprowadzenia kontroli:
Okres podlegający kontroli:

L.P.

Kategorie
kosztów
kwalifikowanych
zgodnie z
podpisaną
umową31

Numer
zadania

Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia

Nazwa
wystawcy

Dokument
Nazwa towaru
podlegający
lub usługi/
kontroli
pozycja w
(PRÓBA)
dokumencie
(TAK/NIE)

Koszty
poniesione
ogółem

Podsumowanie dla kategorii

zł

Koszty
Wartość
kwalifikowane dofinansowania

Wnioskowana
kwota do
Uwagi
rozliczenia

1 Nazwa kategorii
2 Nazwa kategorii
3 Nazwa kategorii
…

Nazwa kategorii
zł

zł

zł

1 Nazwa kategorii
2 Nazwa kategorii
3 Nazwa kategorii

30

Załącznik pn. Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty powinien zostać dołączony do Protokołu w wersji excel
Liczba i rodzaj kategorii kosztów kwalifikowanych może się różnić w zależności od zapisów danej umowy na podstawie, której realizowanych jest projekt podlegający
kontroli.
31
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…

Nazwa kategorii
Podsumowanie dla kategorii

zł

zł

zł

zł

Podsumowanie dla kategorii

zł

zł

zł

zł

Podsumowanie ogółem

zł

zł

zł

zł

1 Nazwa kategorii
2 Nazwa kategorii
3 Nazwa kategorii
…

Nazwa kategorii
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Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub
Współwykonawca nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP) lub zamówienia udzielone w innych trybach (zgodnie z umową o finansowanie
projektu)32
Numer projektu:
Tytuł projektu:
Wykonawca (Lider):
Termin przeprowadzenia kontroli:
Okres podlegający kontroli:
L.P.

Numer
zadania

Wykonawca,
Tryb
któremu
Zakres
Rodzaj
udzielania
udzielono zamówienia zamówienia
zamówienia
zamówienia

Znak
sprawy

Data i nr
umowy

Całkowita
wartość
zamówienia

Wartość
zamówienia dot.
realizowanego
projektu

Zamówienie
podlegające Uwag
kontroli
i
(TAK/NIE)

Koszty
kwalifikowane
objęte kontrolą

1
2
3
…
Podsumowanie

32

- zł zł

-

zł

-

Załącznik pn. Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawca nie są zobowiązani do stosowania
ustawy PZP) lub zamówienia udzielone w innych trybach (zgodnie z umową o finansowanie projektu) powinien zostać dołączony do Protokołu w wersji excel.

Strona 141 z 172

Instrukcja wypełniania protokołu z kontroli finansowej
A
1. Należy wpisać nazwę Wykonawcy projektu – zgodnie z umową o dofinansowanie. W przypadku
projektów realizowanych przez konsorcjum, należy wpisać nazwę Lidera konsorcjum.
2. Należy wpisać tytuł projektu w pełnym brzmieniu – zgodnie z umową o dofinansowanie. W
przypadku kontroli krzyżowej, należy w punktach wpisać tytuły wszystkich projektów objętych
kontrolą.
3. Należy wpisać numer umowy lub numer projektu (w przypadku kontroli krzyżowej – numery
wszystkich projektów objętych kontrolą).
B
1.

Należy zaznaczyć właściwe pole, zgodnie z rodzajem kontroli widniejącym na upoważnieniu,
np. w przypadku kontroli planowej, należy zaznaczyć tylko jedno pole „PLANOWA” (większość
kontroli). Jeśli z upoważnienia wynika, że kontrola planowa lub doraźna ma dodatkowy charakter
kontroli sprawdzającej, uzupełniającej lub krzyżowej należy odpowiednio zaznaczyć także drugie pole
(poniżej), np. „PLANOWA” + „sprawdzająca”, „DORAŹNA” + „krzyżowa”.

2.

W przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum, kontrola może być przeprowadzona nie tylko
u Wykonawcy (tj. Lidera) wymienionego w pkt 1 protokołu, ale również u współwykonawcy
występującego w umowie o dofinansowanie projektu. W tym punkcie należy wskazać jednostkę
naukową (lub inny podmiot), w której została przeprowadzona kontrola.

3., 4. Należy wypełnić zgodnie z treścią upoważnienia.
C
1. Należy zwięźle, np. w punktach, opisać:
1) jaki jest zakres kontroli (cel kontroli, aspekty realizacji projektu, które zostały poddane kontroli),
2) wybraną próbę kontrolną (wielkość, rodzaj) oraz metodologię jej wyboru.
UWAGA: Celem każdej kontroli jest zbadanie prawidłowości realizacji projektu, w szczególności
sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową oraz czy informacje dotyczące postępu realizacji
projektu i poniesionych kosztów, przekazywane przez Wykonawcę do Centrum, są zgodne ze stanem
faktycznym.
 w przypadku kontroli planowej powyższy cel może być osiągnięty poprzez sprawdzenie
następujących aspektów realizacji projektu:
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czy Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z
przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiający identyfikację operacji
księgowych i bankowych dotyczących projektu;



czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich
jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;



czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii
kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;



czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie
kwalifikowalności kosztów w projekcie;



czy wkład własny Wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowofinansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;



czy Wykonawca prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu
(jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP,
kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności) – jeśli taki
obowiązek wynika z umowy o dofinansowanie projektu.
 w przypadku kontroli doraźnej jej zakres wynika z treści wniosku o przeprowadzenie
kontroli doraźnej, który jest załączany do dokumentacji projektu i przekazywany
Ekspertowi. Kontrola doraźna może objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji
projektu, o których mowa powyżej;
 celem kontroli sprawdzającej jest ustalenie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych,
przekazanych Wykonawcy w wyniku poprzednich kontroli. Wyniki poprzednich
kontroli stanowią część dokumentacji projektu i są również przekazywane Ekspertowi.
Kontrola sprawdzająca może objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu;
 celem kontroli uzupełniającej jest przeprowadzenie pogłębionej analizy określonego
zakresu tematycznego badanego podczas poprzedniej kontroli planowej lub doraźnej.
Kontrola uzupełniająca może objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu;
 celem kontroli krzyżowej jest sprawdzenie, czy Wykonawca nie finansuje tych samych
zadań (zakupów, wynagrodzeń etc.) z co najmniej dwóch źródeł, tj. z budżetów co
najmniej dwóch projektów. Kontrola krzyżowa może objąć tylko wybrane
aspekty/obszary realizacji projektu.

Opis technik kontroli (np. metodologii doboru próby kontrolnej) – Ekspert powinien dobrać je odpowiednio do
rodzaju kontroli oraz wielkości badanej populacji (np. budżetu projektu), kierując się zaleceniami zawartymi w
pkt 5 ppkt 17-21 Instrukcji kontroli projektów (PG2-5_I1).
Jeśli Koordynator kontroli zgłosił pytania dodatkowe, należy je w tym punkcie wymienić a odpowiedzi na nie
wpisać części D pkt 4 protokołu.
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2. W tym punkcie należy wymienić dokumenty/dowody dotyczące realizacji projektu, z którymi Ekspert
zapoznał się, przygotowując się do kontroli oraz w trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych
w miejscu realizacji projektu. Niektóre pozycje mogą być opisane ogólnie, np. „wniosek
o dofinansowanie projektu”, „umowa o dofinansowanie projektu”, „raport roczny za 2012 r.”, etc.,
ponieważ to wystarczy, aby je zidentyfikować. Jednakże w przypadku dokumentów występujących
wielokrotnie (faktury, umowy, rachunki, listy płac, listy obecności), powinno się wyszczególnić ich
nazwę, numer (jeśli jest podany), datę ich powstania lub okazania Ekspertowi.
Wykaz sprawdzonych dokumentów może być także sporządzony w formie oddzielnego załącznika.
Szczegółowych instrukcji w tym zakresie udziela Koordynator kontroli.
3. Należy wymienić osoby udzielające w trakcie kontroli wyjaśnień ze strony Wykonawcy, podając także
– w miarę możliwości – funkcje tych osób w odniesieniu do realizacji projektu (np. kierownik projektu,
członek zespołu projektowego).
D
Ustalenia dotyczące stanu faktycznego odnoszą się do aspektów realizacji projektu, które zostały wymienione
w pkt 9 protokołu. W przypadku kontroli planowej wypełnić należy obligatoryjnie punkty nr: 12, 13 i ew. 14.
Jeśli zakres kontroli doraźnej, sprawdzającej, uzupełniającej lub krzyżowej jest węższy i nie obejmuje aspektów
ujętych w pkt 12, 13 i 14, ustalenia dot. stanu faktycznego należy wpisać w punkcie 15 (pozostałe ustalenia).
1. W tym punkcie należy zwięźle opisać sposób dokumentowania i ewidencjonowania wydatków
ponoszonych na realizację projektu wg. następujących zagadnień:


czy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami
o rachunkowości;



czy Wykonawca przyjął wewnętrzną politykę rachunkowości (należy wskazać stosowne
zarządzenia);



na jakich kontach księgowych gromadzone są informacje o wydatkach/kosztach
poniesionych na realizację projektu (należy wskazać numery i nazwy tych kont); Jeśli
Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – w jaki sposób
ewidencjonuje wydatki/koszty ponoszone w związku z realizacją projektu;



jak są opisywane dowody księgowe; czy dowody księgowe noszą adnotacje o merytorycznej
i formalno-rachunkowej akceptacji wydatków; kto dokonał merytorycznej i formalnorachunkowej akceptacji wydatków (czy osoby upoważnione);



jakie zasady kształtowania i wypłacania wynagrodzeń zastosowano w odniesieniu do
wydatków w projekcie i jak zostały udokumentowane koszty wynagrodzeń rozliczonych w
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projekcie; W jaki sposób przypisywane do kosztów projektu są wynagrodzenia pracowników
Wykonawcy (oddelegowania, karty czasu pracy, rodzaj zawartych umów z pracodawcą);


jakie zastosowano zasady amortyzacji środków trwałych w odniesieniu do wydatków w
projekcie (z wykazaniem źródła finansowania środków trwałych);



w jaki sposób są ewidencjonowane wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków
przekazanych Wykonawcy na realizację projektu;



gdzie znajdują się zakupione ze środków projektu środki trwałe (w miarę możliwości należy
dokonać oględzin środków trwałych zakupionych ze środków projektu i zawrzeć informacje
czy oględziny zostały dokonane czy nie);



czy Wykonawca posiada dzieła sfinansowane ze środków projektu, rozliczone na podstawie
umów o dzieło, rachunków i protokołów odbioru;



czy sposób dokumentowania kosztów operacyjnych rozliczanych w ramach realizacji
projektu jest prawidłowy? (w jaki sposób zostały udokumentowane koszty operacyjne
rozliczone w projekcie, w tym m.in. koszty delegacji, udziału w konferencjach,
przygotowania publikacji etc.);



czy sposób wniesienia i udokumentowania wkładu własnego jest prawidłowy? (jak
udokumentowany był wkład własny Wykonawcy, w jakiej wysokości i w jakim okresie został
zaewidencjonowany – jeśli Wykonawca był zobowiązany do jego wniesienia);



w jaki sposób Wykonawca udokumentował poniesione koszty pośrednie (ogólne) na
realizację projektu, jaką Wykonawca stosuje metodę wyliczania kosztów pośrednich – jeśli w
odniesieniu do kontrolowanego projektu stosowana jest zasada rozliczania wykazanych
kosztów pośrednich.



inne istotne ustalenia dotyczące staniu faktycznego;

2. W punkcie należy wykazać dane zgodnie z wykazem kosztów zawartym w Załączniku nr 1 do
Protokołu. W przypadku projektów zakończonych wartość kosztów kwalifikowanych w
poszczególnych kategoriach powinna być zgodna z dokumentacją rozliczeniową projektu (Raportem
końcowym). Wysokość wkładu własnego należy podać zgodnie w danymi zaewidencjonowanymi w
systemie finansowo-księgowym Wykonawcy.
3. Tabelę należy wypełnić zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolumnach 1, 2 i 3. Stwierdzone
rozbieżności należy opisać poniżej i wskazać ich przyczynę. Należy uwzględnić fakt, iż poniesione
koszty sprawozdawane są przez Wykonawcę i rozliczane przez Centrum zgodnie z zasadą
memoriałową (dotyczy to także pkt E.4).
E

Strona 145 z 172

Wszystkie pytania w części E protokołu wypełnia się obligatoryjnie w przypadku kontroli planowej, z
zastrzeżeniem pkt E.6.
W przypadku kontroli doraźnej, sprawdzającej, uzupełniającej lub krzyżowej – udziela się odpowiedzi
na poszczególne pytania tylko wówczas, jeśli zakres kontroli doraźnej, sprawdzającej, uzupełniającej lub
krzyżowej, wskazany w pkt C.1. protokołu, obejmował odpowiednie aspekty realizacji projektu i jeśli zostały
one zbadane na tyle wnikliwie (lub z zastosowaniem statystycznych metod doboru próby), że możliwe jest
dokonanie rzetelnej oceny. Punkty niewypełnione przekreśla się lub wpisuje się w miejscu na uzasadnienie:
„kontrola nie obejmowała tego aspektu”.
W przypadku kontroli doraźnej, sprawdzającej, uzupełniającej lub krzyżowej, ocenę stanu faktycznego wpisuje
się w części F protokołu, odnosząc się do szczególnego celu kontroli (np. pytań zawartych we wniosku o
kontrolę doraźną). W przypadku stwierdzenia kwot niekwalifikowanych oraz innych nieprawidłowości lub
uchybień, należy także odpowiednio wypełnić pkt E.7. oraz E.8.
Oceny zawarte w protokole powinny opierać się na ustaleniach zawartych w pkt D. , tj. na informacjach
uzyskanych w toku kontroli.
1., 2., 3., 4., W przypadku odpowiedzi NIE, należy opisać, na czym polegają stwierdzone nieprawidłowości lub
uchybienia w tym zakresie. Jeśli jest to możliwe, należy wskazać ich przyczynę.
4. Jeśli z umowy o wykonanie i finansowanie projektu nie wynika obowiązek wniesienia wkładu
własnego, należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”. W pozostałych przypadkach należy wypełnić
zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, opisując w uzasadnieniu stwierdzone odstępstwa lub inne
nieprawidłowości i uchybienia.
5. Jeśli kontrola nie obejmowała tego zakresu, należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”. W przypadku
badania prawidłowości udzielania zamówień publicznych, należy przy ocenie uwzględnić m.in., czy:


spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia,



Wykonawca właściwie oszacował wartość zamówienia,



Wykonawca posiada kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,



dokumentacja dot. zamówienia (np. siwz) jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane
informacje,



ogłoszenia o postępowaniu zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z
wymaganiami prawa,



umowa podpisana z wykonawcą zamówienia lub dostawcą została podpisana zgodnie z
warunkami swiz,



zamówienie zostało udzielone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku Wykonawców, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Pzp, a z zakresu kontroli wynika
obowiązek sprawdzenia poprawności udzielania zamówień, należy ocenić, czy zamówienia w ramach projektu
zostały udzielone zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie dotyczącymi zakupów dokonywanych w
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oparciu o najbardziej korzystną ofertę i wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy dot. zakupów oraz czy nie
doszło do naruszenia zasady unikania konfliktu interesów i przejrzystego gospodarowania środkami
publicznymi przekazanymi na realizację projektu.
Odpowiedź NIE należy wyczerpująco uzasadnić, wskazując stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia.
6. W przypadku stwierdzenia, że wśród wydatków na realizację projektu, rozliczonych przez
Wykonawcę, znalazły się koszty niespełniające wymogów kwalifikowalności dla tego projektu,
należy wskazać zakwestionowane koszty (kwoty) oraz uzasadnić, dlaczego nie można ich
zakwalifikować do kosztów projektu – odwołując się do ustaleń z części B oraz kryteriów legalności,
rzetelności, celowości i gospodarności.
7. W tym punkcie należy opisać inne nieprawidłowości lub uchybienia, zgodnie z ustaleniami kontroli.
Jeśli stwierdzone uchybienia nie były poważne i zostały wyjaśnienie lub poprawione przez
Wykonawcę w czasie kontroli, należy zawrzeć taką informację.
F
Pytania dodatkowe odnoszą się do szczególnego celu kontroli. Są przygotowane przez Centrum, np. przez
opiekuna umowy lub Koordynatora kontroli przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych – zawsze w
przypadku kontroli doraźnej, sprawdzającej, uzupełniającej lub krzyżowej. W części D. wniosku umieszcza się
zatem ocenę odnoszącą się do szczegółowego zakresu kontroli doraźnej, sprawdzającej, uzupełniającej lub
krzyżowej (opisanego w pkt C.).
Pytania dodatkowe mogą również pojawić się w kontroli planowej, poszerzając jej zakres. Jeśli takie pytania
nie zostały Ekspertowi zgłoszone przed kontrolą, pole pozostaje niewypełnione (można też wpisać „nie
dotyczy”).
Oceny zawarte w części F. powinny opierać się na ustaleniach zawartych w części D., tj. na informacjach
uzyskanych w toku kontroli.
G
W tym punkcie Ekspert, na podstawie oceny zgodności realizacji projektu z umową, w szczególności
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wpisuje w ppkt 1) wnioski i zalecenia dla Wykonawcy, dotyczące
usunięcia nieprawidłowości lub uchybień.
Wszelkie wnioski i zalecenia, które nie dotyczą stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień należy zawrzeć
w ppkt 2).
UWAGA: Przeprowadzenie kontroli po zakończeniu realizacji projektu nie oznacza braku możliwości
zgłoszenia wniosków i zaleceń. Mogą okazać się one pomocne Wykonawcy przy realizacji kolejnych
przedsięwzięć
H
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Należy wymienić dokumenty (dowody) załączone do protokołu. Wskazane jest, aby do protokołu załączane
były jedynie te dowody, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, np. dokumentujące nieprawidłowości
i odstępstwa w realizacji projektu. Załącznikiem dołączanym obowiązkowo do każdego protokołu z kontroli
projektu jest załącznik pn. Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty oraz załącznik pn. Wykaz
dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne wszczęte w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579, ze zm.), potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub
Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP) lub zamówienia udzielone w innych trybach
(zgodnie z umową o finansowanie projektu).
I., J
Punkty należy uzupełnić zgodnie z treścią zawiadomienia oraz upoważnień do kontroli.
Po przeprowadzeniu kontroli Ekspert wypełnia protokół i przesyła go wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na adres mailowy Koordynatora kontroli. Koordynator kontroli ma prawo zgłosić uwagi
formalne do treści protokołu. Jeśli Koordynator kontroli zaakceptuje protokół, Ekspert drukuje protokół min.
w 3 egzemplarzach (bez instrukcji wypełniania), wpisuje datę jego sporządzenia, podpisuje w wyznaczonym
miejscu – czytelnie (ew. nieczytelnie, jeśli podpis będzie dodatkowo opatrzony pieczęcią imienną), parafując
dodatkowo pozostałe strony protokołu. Gotowe egzemplarze protokołu należy przesłać do Centrum pocztą na
adres wskazany w umowie lub przez Koordynatora.
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Załącznik nr 4 do Umowy
RAPORT33
Z REALIZACJI KONTROLI w 2019/2020* r. /KOŃCOWY*
do umowy nr: ……….. z dnia ……………. roku
Okres realizacji usługi objęty Raportem: od……………

do…………

I. DANE WYKONAWCY
1. Nazwa firmy:………………
2. Dane teleadresowe:
3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:……………
4. Załącznik – Wykaz projektów poddanych kontroli w okresie objętym raportem – sporządzony
wg załącznika.
II. PRZEBIEG REALIZOWANEJ USŁUGI
a. Opis zastosowanej metody 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/

* Skreślić niepotrzebne

33

Zgodnie z treścią pkt 4 SIWZ oraz w § 6 Umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu
raporty z realizacji kontroli – przygotowane według niniejszego wzoru.
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Załącznik do raportu za rok………………/końcowego*  Wykaz przeprowadzonych kontroli:
Lp. Numer

Tytuł projektu

umowy

Nazwa

Harmonogram

Imię

Termin

Data

Zalecenia pokontrolne

i adres

kontroli

i nazwisko

przeprowadzenia

zakończenia

wynikające z uchybień

wykonawcy

2019 /2020*

ekspertów

czynności

kontroli**

wskazanych w protokołach

projektu

kontrolnych

Uwagi

z kontroli

w miejscu realizacji
projektu
(od… do…)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Wpisać rok, w którym – zgodnie z harmonogramem – została zaplanowana realizacja kontroli danego projektu – np. kontrole z 2019 r. przeniesione na 2020 r. należy oznaczyć 2019 rokiem.
** Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji protokołu z kontroli. W przypadku kontroli przeprowadzonych, ale w których Zamawiający nie
przekazał informacji o akceptacji protokołu, należy wpisać „kontrola w trakcie realizacji”.

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 …………………………………………………………..

150
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

Załącznik nr 5 do Umowy
/wzór/
Data wpływu: ……………………………
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia34
do umowy nr: ……….. z dnia ……………. roku

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

……/……….
(nr kolejny/rok)

Wnioskowana kwota

……………………zł brutto
(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

34

1.

2.

3.

Liczba prawidłowo
przeprowadzonych
kontroli

Cena
jednostkowa
(netto)

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

4.

5.

Podatek VAT

Wartość
wynagrodzenia
brutto
(kol. 3 + kol. 4)

Do wniosku należy załączyć fakturę VAT na kwotę zgodną z kolumną nr 5 z tabeli 3.
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
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Wykaz przeprowadzonych kontroli finansowych w okresie od …………… do ……………
Lp.

1

Numer

Tytuł

Nazwa i adres

Termin

Osoby

Zalecenia

Data odbioru

umowy

projektu

podmiotu

przeprowadzenia

kontrolujące

pokontrolne

kontroli przez

kontrolowanego

kontroli w miejscu

(imię,

realizacji projektu

nazwisko)

5

6

2

3

4

Uwagi

Zamawiającego

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 ……………………………………………………...
…………………………………………………………..
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Pieczęć firmowa

Załącznik nr 6 do Umowy
DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI
Dotyczy kontroli nr ………………………..
Imię i nazwisko Eksperta: …………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
- w odniesieniu do projektu o numerze umowy …………………………………., pt. ……….
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…,
realizowanego przez Wykonawcę/ów:
…………………………………...………………………………………....
………………………………………………………………………………
nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w
szczególności:
1. Nie brałem/łam udziału w przygotowaniu, realizacji, kontroli lub audycie ww. projektu, w szczególności
w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, będącej podstawą przyznania dofinansowania na realizację
projektu;
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z jakimkolwiek pracownikiem
Wykonawcy/ów, w szczególności kierownikiem projektu i członkami zespołu realizującego projekt.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum
o tym fakcie i do powstrzymania się od czynności kontrolnych do czasu podjęcia decyzji przez Centrum co
do mojego udziału w kontroli;
3. Przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia kontroli nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia
z Wykonawcą/ami, ani nie byłem/łam członkiem władz lub organów nadzorujących Wykonawcę/ów.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum
o tym fakcie i do powstrzymania się od czynności kontrolnych do czasu podjęcia decyzji przez Centrum co
do mojego udziału w kontroli;
4. Nie pozostaję z pracownikami Wykonawcy/ów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, innym niż
wymienione w pkt 1-3, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum
o tym fakcie i do powstrzymania się od czynności kontrolnych do czasu podjęcia decyzji przez Centrum co
do mojego udziału w kontroli;
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5. Zobowiązuję się do niepodejmowania wszelkiej współpracy z Wykonawcą/ami ww. projektu – do czasu
uznania przez Centrum ww. projektu za rozliczony;
6. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodny z posiadaną
wiedzą ekspercką;
7. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub
przygotowanych przeze mnie w związku z kontrolą ww. projektu i wykorzystania ich wyłącznie w celu
sporządzenia oceny projektu w ramach kontroli – z zastrzeżeniem ewentualnego składania zeznań lub
wyjaśnień w podstępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych z udziałem Centrum w
związku z kontrolowanym projektem.
Data:……………………………………….
Podpis Eksperta:……………………………………
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Załącznik nr 7 do Umowy
Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
W związku z zawarciem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), ul.
Nowogrodzka

47a,

działającym

na

podstawie

ustawy

z

dnia

30

kwietnia

2010

roku

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 1249 ), posiadającym REGON: 141032404 oraz
NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”
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 „Wykonawcą”
Mając na uwadze fakt, że
Strony zawarły umowę z dnia

w przedmiocie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu:

1. w 2019 r. maksymalnie 120 (słownie: stu dwudziestu) finansowych kontroli projektów, w tym
maksymalnie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) kontroli planowanych zgodnie z rocznym planem kontroli
Zamawiającego oraz maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) kontroli doraźnych (w tym: kontroli
uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych) nieujętych w rocznym Planie kontroli Zamawiającego;
2. w 2020 r. maksymalnie 120 (słownie: stu dwudziestu) finansowych kontroli projektów, w tym
maksymalnie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu ) kontroli planowanych zgodnie z rocznym planem kontroli
Zamawiającego oraz maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) kontroli doraźnych (w tym: kontroli
uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych) nieujętych w rocznym Planie kontroli Zamawiającego
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.
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.
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej umowy odbywa się
wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy odnosi się do następujących kategorii
przetwarzań: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie.
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5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, „RODO”) oraz powiązanymi z nim
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do
przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji
obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§2
Obowiązki i odpowiedzialność Stron
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

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

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia
wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, przekazywane
na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą
przez Podmiot przetwarzający dokumentacją ochrony danych.
3. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, Administrator powierza
Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz
kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

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

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

j)

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

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni jedynie
pracownicy i współpracownicy Wykonawcy spełniający jednocześnie następujące kryteria:
a) posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa
z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika lub współpracownika, bądź odwołania
upoważnienia. Upoważnienie nie może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2. Wzór
upoważnienia stanowi załącznik nr 2;
b) wskazani przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniający
jednocześnie kryteria, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w § 4 pkt 2 Umowy.
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3. Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników i współpracowników wyznaczonych do
przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku realizacją
obowiązków wynikających z Umowy głównej.
4. Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników i współpracowników oraz kopie wydanych im
upoważnień zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail:
………..) w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy. Aktualizacje rejestru wyznaczonych
upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu przez
Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od ich udzielenia.
5. Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy i współpracownicy zostali zapoznani
i przeszkoleni z zasad ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy nie mogą
wykonywać operacji na danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa
dostępu do danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w
celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych pracowników lub
współpracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

§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.

§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.
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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.
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:
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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 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
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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.

§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.
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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 2
do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
Upoważnienie nr …
do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Umowy z dnia ………………
Z dniem ...................r., na podstawie art. 29 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) w imieniu Administratora Danych
Osobowych) upoważniam …………………………..…… (imię i nazwisko oraz stanowisko) do Przetwarzania
danych osobowych związanych z realizacją projektu pn. ……………. (nazwa i numer projektu)
podlegającemu kontroli zgodnie z Umową z dnia ………….
Pan/Pani* …………………………………. została/ł zapoznana/y z przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych .
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia jako Eksperta w ramach Umowy z dnia
……………..
Jednocześnie nakładam obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieuprawnionym, zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także, do zachowania ich w tajemnicy.
Obowiązek ten istnieje również po zakończeniu zatrudnienia/współpracy.
……………………………………..
(pieczątka, data i podpis)

Oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasady przetwarzanie danych
osobowych, w szczególności przepisy RODO.
Zobowiązuję się do zachowania w poufności danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzania kontroli
projektu pn. …………………..……. (nazwa i numer projektu) podlegającemu kontroli zgodnie z Umową z
dnia ………….oraz sposobu zabezpieczenia w czasie trwania zatrudnienia/współpracy, jak również po ustaniu
zatrudnienia/współpracy a także do zabezpieczania danych osobowych przed ich udostępnieniem, zabraniem
przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
……………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej)
*Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE
Lp.

Pytanie

1

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

2

3

4

5

6

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

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

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

TAK/NIE/INNE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
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7

8

9

10

11

12

Jeżeli transfer danych
odbywa się poza EOG to na
jakiej podstawie prawnej?
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

TAK/NIE

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

…………………………………
podpis

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

……………………..
data

…………………………………
podpis
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Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 27/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
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. 2018 poz. 1600):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z
gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2 niepotrzebne

skreślić
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Załącznik nr 10 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 27/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
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. 2018 poz. 1600):
„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 11 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 27/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
Niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie wydano/wydano
prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy Pzp.
....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej:
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018 poz. 1600):
„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 12 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 27/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
Niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie wydano/wydano
ostatecznej/ostateczną decyzji administracyjnej/decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
Pzp.
....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej:
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018 poz. 1600):
„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 13 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
( oznaczenie sprawy 27/18/PN)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentujemy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

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

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej:
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018 poz. 1600):
„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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