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Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Usługi 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 198-480396) 

Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 3A 
Miejscowość: Warszawa 
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Kod pocztowy: 02-673 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Zbigniew Majchrzak 
E-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.nfosigw.gov.pl 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych 
udzielonych przez beneficjentów programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–
2020 

Numer referencyjny: WZ/21/2020 
II.1.2)Główny kod CPV 
79313000 Realizacja usług kontrolnych 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 
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II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu, w imieniu 
Zamawiającego kontroli zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów programu 
operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Kontrola ta dotyczyć będzie 
postępowań, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, i 
prowadzona będzie pod kątem zgodności działań beneficjenta z tą ustawą Pzp i aktami 
wykonawczymi do ustawy Pzp. Kontrola obejmować będzie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzone na dostawy lub usługi lub roboty budowlane o 
wartościach przekraczających kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Kontrola 
prowadzona będzie w trybie „ex-post”, czyli po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą 
kontrolowanego zamówienia. 

Szczegółowy opis zawarty został w części II i III SIWZ. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
27/10/2020 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 198-480396 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 
Numer sekcji: II.1.4 
Zamiast:  

Kontrola obejmować będzie m.in. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzone na dostawy lub usługi lub roboty budowlane o wartościach przekraczających 
kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

Powinno być:  

Kontrola obejmować będzie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone 
na dostawy lub usługi lub roboty budowlane o wartościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Numer sekcji: IV.2.2 
Zamiast:  
Data: 13/11/2020 
Czas lokalny: 11:00 
Powinno być:  
Data: 18/11/2020 
Czas lokalny: 11:00 
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Numer sekcji: IV.2.6 
Zamiast:  
Data: 11/01/2021 
Powinno być:  
Data: 16/01/2021 
Numer sekcji: IV.2.7 
Zamiast:  
Data: 13/11/2020 
Czas lokalny: 11:30 
Powinno być:  
Data: 18/11/2020 
Czas lokalny: 11:30 
VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

 
 


