Warszawa, 05 września 2019 r.
DAZ-SZP.262.19.2019

ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 17/19/PN) na
przeprowadzenie w latach 2019 - 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.

Działając

na

podstawie

art.

38

ust.

2

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu
22 sierpnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej
przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

PYTANIE 1
W związku z ogłoszonym postępowaniem i postawionymi w nim warunkami udziału, które
dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej – określonymi w rozdziale 5 SIWZ pkt. 5.3.1, tj.:
„Wykonawcy winni wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (…) w postaci należytego wykonania/wykonywania ca najmniej 2 usług polegających na
przeprowadzeniu, w ramach każdej usługi, co najmniej 20 kontroli lub audytów projektów
współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych (…), przy czym:
a) wartość każdej z tych usług wyniosła co najmniej 150 000,00 złotych brutto (…)
b) każda z kontroli lub audytu:


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



stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy
o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego;



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



zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym
zakresie”,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą tak postawiony
warunek udziału w postępowaniu, usługę polegającą na przeprowadzeniu 42. audytów
w ramach jednego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, której wartość
wynosi ponad 600.000,00 zł brutto. Usługa dotyczyła audytu w 42. różnych jednostkach, które
realizują ten sam projekt, ale każdorazowo w ramach odrębnej umowy o dofinansowanie.
Każdy z 42. audytów przeprowadzony był w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie
podmiotu kontrolowanego, stanowił niezależną ocenę zgodności realizacji projektu
z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub
wspólnotowego, był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był
podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację
audytu a także zakończył się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu)
w weryfikowanym zakresie (w ramach wykonanej usługi Wykonawca opracował 42 odrębne
raporty z audytu – dla każdego audytowanego podmiotu).
Jednocześnie, w/w usługa nie była czynnością, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), ani usługą związaną
z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np.
weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa w szczególności w art. 27 ust.
4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1307, 1669).
Zwracam się z wnioskiem o odpowiednią interpretację lub wyjaśnienie, względnie
modyfikację warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, która umożliwi udział
w postępowaniu większej liczbie rzetelnych i doświadczonych wykonawców, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokich oczekiwań Zamawiającego co do potencjału
wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że nie może uznać, jako spełniony warunek udziału w postępowaniu
określony w rozdziale 5 SIWZ pkt. 5.3.1, wykonanie jednej usługi polegającej na
przeprowadzeniu 42 audytów w ramach jednego projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, której wartość wynosi ponad 600.000,00 zł brutto. Zamawiający określił
w ramach postępowania warunek, iż Wykonawcy winni wykazać się należytym wykonaniem
co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu, w ramach każdej usługi, co najmniej
20 kontroli lub audytów projektów.
Jednocześnie

Zamawiający

informuje,

że

dokonał

modyfikacji

warunku

udziału

w przedmiotowym postępowaniu, określonego w rozdziale 5 SIWZ pkt. 5.3.1.
W rozdziale 5 punkt 5.3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
5.3.1. w ciągu ostatnich 5 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 co
najmniej 30 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze
środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym
każda z kontroli lub audytu:



powinna być przeprowadzona w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu
kontrolowanego,



stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy
o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,



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



zakończyła

się

w weryfikowanym

opracowaniem
zakresie.

raportu

Wszystkie

(lub

równoważnego

wymagane

usługi

dokumentu)

muszą

dotyczyć

kontroli/audytu, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu
do informacji publicznej lub w przypadku kontroli/audytu nienależących do
powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty
(np. wyniki kontroli/audytu, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie
ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do
wymagań Zamawiającego.
Zamawiający nie uwzględni, jako wymaganego doświadczenia usług audytu projektów,
tj. czynności, o której mowa w szczególności w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307,
1669).
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w pkt. 7.1. SIWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt.
7.6.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą
oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.

Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji,
których zakończona część – np. zrealizowane kontrole – spełnia ww. wymagania.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
o zamówieniu z 06.08.2019 roku ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia
19.09.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert 20.09.2019 r. o godz. 13:00.
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