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Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/21/2020 

                          
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli 
zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr sprawy WZ/21/2020. 
 
W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami.  
  
Pytanie 1 
Zgodnie z §3 ust. 1 IPU umowa ma charakter umowy o świadczeniu usług (art. 750 KC), tj. 
umowy starannego działania. Do umowy o świadczenie usług, zgodnie z jej charakterem, nie 
mają zastosowania, z istoty samej umowy, postanowienia w zakresie rękojmi za wady (która 
to jest właściwa dla umowy o dzieło)/ 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę IPU, poprzez usunięcie postanowień w zakresie 
ustanawiającym rękojmię za wady (w szczególności §12 ust. 9 oraz §14 ust. 3 IPU).   
 
Odpowiedź  
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 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,  dokona  zmian SIWZ w tym zakresie.  
W wyniku dokonanych zmian, w  Części II SIWZ zmianie ulegną postanowienia umowy 
zawarte w paragrafach: 10, 12, 13 oraz 14.  

 
Pytanie 2 
Zgodnie z §3 ust. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia i wydania 
dokumentów związanych z wykonywaniem umowy. 
W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: 
a) na czyj koszt ma być dokonywany chociażby wydruk tej dokumentacji? 
b) w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować taką dokumentację? Czy kontrola ma się 

odbywać wyłącznie na dokumentacji sporządzanej w formie pisemnej (wydruki), czy także 
elektronicznej?  

c) Czy kontrola ma się odbywać w siedzibie (miejscu prowadzenia działalności) wykonawcy?  
d) Czy Wykonawca ma udostępnić dokumenty, związane z wykonywaniem umowy, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, np. dokumentację związaną z 
zasadami wzajemnych rozliczeń pomiędzy wykonawcami (np. członkami konsorcjum)?  

 
Odpowiedź  
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W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że: 
Ad. a) zgodnie z treścią wezwania do kontroli, o którym mowa w pkt 8.b) Części III SIWZ, Opis 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Beneficjent przekazuje kompletną dokumentację 
postępowania w formie elektronicznej, nagraną na dowolnym nośniku 
elektronicznym, w ilości 2 szt. W związku z powyższym, w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia nie będzie konieczności drukowania dokumentacji.   

Ad. b) zgodnie z pkt. 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do przeprowadzenia oceny jakości wykonania przedmiotowej usługi przez 
Wykonawcę, polegającej na weryfikacji prawidłowości realizacji kontroli 
przeprowadzonych przez Wykonawcę, niezależnie od wcześniejszego zaakceptowania 
protokołu odbioru. Ocena polegać będzie na zweryfikowaniu dokumentacji 
pokontrolnej wytworzonej przez Wykonawcę, wraz z całą dokumentacją z 
postępowania, która zgodnie z odp. na pytanie nr 2)a) ma mieć  formę 
elektroniczną.   

Ad. c) zgodnie z § 1 ust. 5 Części II SIWZ, Istotnych Postanowień Umowy (IPU), miejscem 
świadczenia usługi jest siedziba Wykonawcy. Jednocześnie NFOŚiGW podkreśla, iż 
zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), a dokładnie 
z art. 3 ust. 1 "W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 
odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o 
pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”   

Ad. d) Wykonawca będzie zobligowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz 
zgodnie z postanowieniami Istotnych Postanowień Umowy (IPU) do przekazywania, a 
tym samym do udostępniania pełnej dokumentacji wytworzonej w trakcie trwania 
umowy, ale związanej z realizowanym zamówieniem. Tym samym, dokumenty 
związane z wykonywaniem umowy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa samego 
Wykonawcy realizującego niniejsze zamówienie, np. dokumenty związane z zasadami 
wzajemnych rozliczeń pomiędzy Wykonawcami (np. członkami konsorcjum), nie będą 
musiały być udostępniane Zamawiającemu.  

 
Pytanie 3 
W § 10 ust. 1 pkt. 1 i 4 wnosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych w ten sposób, 
że kary umowne powinny być naliczane za każdy dzień zwłoki.   
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian.  
Jednocześnie należy zauważyć, że przepis art. 473 §1 k.c. umożliwia stronom umowy 
rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej dłużnika w drodze umowy. 
 
Pytanie 4 
Wnosimy o zmianę wysokości sumy gwarancyjnej określonej w §12 ust. 2 IPU. Żądanie zbyt 
wysokiej sumy gwarancyjnej prowadzi do ograniczenia konkurencji, a w konsekwencji 
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narusza określoną w art. 7 PZP zasadę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji.   
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, iż w odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Pzp,  dokona zmian w §12 Części II SIWZ.  
W wyniku dokonanych zmian,  Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującym błędy zawodowe oraz skutki 
nienależytego wykonania usług, na kwotę nie niższą niż 2.000.000, 00 zł. na każde zdarzenie 
w okresie ubezpieczenia. Maksymalna kwota do wysokości której ubezpieczyciel odpowiada 
za wszystkie zdarzenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia wynosi co najmniej 
5.000.000,00 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa powyżej, 
obligatoryjnie musi zawierać co najmniej zakres ochrony ubezpieczeniowej zawarty  
w zakresie standardowym lub w formie klauzul dodatkowych, zgodnie z nowym brzmieniem 
§ 12 ust. 2 i 3 IPU. 
Patrz również odpowiedź na pytanie 1.  
 
Pytanie 5 
Prosimy o wyjaśnienie zakresu polisy oc wymaganej przez Zamawiającego. Zamawiający 
żąda, aby polisa OC nie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość 
wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Prosimy o odpowiedź na następujące 
pytania: 
a) Czy suma gwarancyjna ma być redukcyjna czy nieredukcyjna? 
b) Jakie klauzule mają być przewidziane przez wykonawcę?  
c)  Co należy rozumieć przez to postanowienie? Czy przewiduje się jakieś podlimity? Czy w 
przypadku klauzul dodatkowych, suma gwarancyjna ma także wynosić 10 mln PLN? Tytułem 
przykładu, przewiduje się klauzulę tytułem odpowiedzialności za szkody w odniesieniu do 
szkód polegających na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu powierzonych dokumentów? Czy w 
takiej sytuacji suma gwarancyjna ma także obejmować 10 mln PLN?   
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, iż w odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Pzp,  dokona zmian w §12 Części II SIWZ.  
Patrz również odpowiedź na pytanie 1.  
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że:  

a) Zgodnie ze zmienioną treścią §12 ust. 3 pkt. c) IPU polisa ubezpieczeniowa nie 
może zawierać franszyzy integralnej lub redukcyjnej; 

b) Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej zawarty w zakresie standardowym 
lub w formie klauzul dodatkowych określono w §12 ust. 3 IPU; 

c) Zamawiający nie przewiduje podlimitów na poszczególne kategorie szkód w 
ramach sumy gwarancyjnej. Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej zawarty 
w zakresie standardowym lub w formie klauzul dodatkowych określono w 
zmienionym §12 ust. 3 IPU. Odnosząc się do podanego przykładu Zamawiający 
informuje, iż z uwagi na przyjętą formę dokumentów nie przewiduje się 
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odpowiedzialności Wykonawcy za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub 
zniszczeniu powierzonych dokumentów. 

 
Pytanie 6 
Wnosimy o zmniejszenie wymaganego zabezpieczenia z 5% na 1%.   
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postanowienia SIWZ w tym zakresie 
pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 7 
Zgodnie  z Rozdziałem XXI SIWZ Kryteria oceny ofert przewiduje się:  
„W przypadku wskazania więcej niż 2 osób do pełnienia funkcji kontrolerów w przedłożonym 
wraz z ofertą „Wykazie osób”, liczba punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów 
przyznanych 2 kontrolerom, którzy otrzymali najniższą ocenę punktową w tym kryterium.” 
Niniejsze kryterium jawnie narusza art. 91 PZP oraz art. 7 PZP.  
Wykonawca wskazuje, że porównywanie kontrolerów którzy otrzymali najniższą ocenę 
punktową jest całkowicie nielogicznie i prowadzi do tego, że wykonawcy zapewniający 
kontrolerów o tych samych „parametrach” dostaną różną liczbę punktów, co w sposób 
jawny narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Tytułem przykładu: 
Wykonawca 1 przedstawia zespół składający się z dwóch kontrolerów i każdy z tych 
kontrolerów posiada doświadczenie, które w ramach kryterium oceny ofert daje każdemu z 
kontrolerów 25 punktów. Łącznie Wykonawca 1 otrzyma 50 punktów. 
Wykonawca 2 przedstawia zespół składający się z czterech kontrolerów, przy czym dwóch z 
tych kontrolerów posiada doświadczenie, które w ramach kryterium oceny ofert daje 
każdemu z kontrolerów 25 punktów. Natomiast dwóch pozostałych kontrolerów posiada 
doświadczenie minimalne (spełniające warunki udziału w postępowaniu), natomiast w 
ramach kryteriów oceny ofert uprawniające do przyznania mu 0 punktów.  
  
Zgodnie z postanowieniami SIWZ wykonawcy 2 zostanie przyznane w ramach kryterium 0 
punktów, pomimo tego że zapewnił taki sam zespół) pod kątem doświadczenia) jak 
wykonawca 1.  
Wnosimy o zmianę niniejszego postanowienia SIWZ.   
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 91 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp określił kryteria 
oceny ofert i ich opis w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Ustawodawca pozostawił 
Zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość 
ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór 
oferty najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom 
Zamawiającego wiążącym się z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Należy zauważyć, 
że w przytoczonym kryterium przyjęto, że co do zasady zespół kontrolerów liczący dwie 
osoby będzie wystarczający do wykonania zamówienia, a w przypadku większej liczby 
zaproponowanych członków zespołu, zespół ten oceniany będzie poprzez ocenę dwóch jego 
najsłabszych członków. Warto przy tym zauważyć, że stwierdzenie zawarte w przytoczonym 
przykładzie nie jest prawdziwe, ponieważ w dwóch podanych sytuacjach zespół nie będzie 
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„taki sam pod kątem doświadczenia”, ale będzie porównywalny, pod kątem doświadczenia 
najbardziej doświadczonych kontrolerów. 

Jednakże, przychylając się do wniosku Wykonawcy, zgodnie z zasadą „in dubio contra 
proferentem”, a także odczytując intencje wnioskującego jako mające na celu również 
dopuszczenie do zespołu kontrolujących większej liczby osób o mniejszym doświadczeniu, 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  dokona odpowiednich zmian SIWZ w 
tym zakresie.  

W wyniku dokonanej zmiany, w przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż 2 osób do 
pełnienia funkcji kontrolerów w przedłożonym wraz z ofertą „Wykazie osób”, liczba punktów 
przyznanych ofercie będzie sumą punktów przyznanych 2 kontrolerom, którzy otrzymali 
najwyższą ocenę punktową w tym kryterium. 

Pytanie 8 
Zamawiający wskazał, że osoba odpowiedzialna za kontrakty z Zamawiającym powinna być 
zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze. Wnosimy o dopuszczenie, aby osobą 
odpowiedzialna za kontakty, o ile jest osobą samozatrudnioną i deklaruje pełną dostępność 
w zakresie tożsamym, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę (tj. 8 godzin 
dziennie, 5 dni w tygodniu) mogła być również osoba prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.   
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt III.6 Części I SIWZ (IDW) Zamawiający wymaga, aby 
osoba (Koordynator umowy) wykonująca czynności (…), była zatrudniona przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę 
iż dopuszczono w IDW, że wymóg ten będzie spełniony w przypadku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile nie wpłynie to na 
prawidłowość realizacji zamówienia oraz gdy ww. czynności będą wykonywane przez 
samego Wykonawcę lub podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą. 
Wobec powyższego, Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian 
 
Pytanie 9 
Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego płatności zaliczkowej dla Wykonawcy.   
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postanowienia SIWZ w tym zakresie  
pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 10 
Czy w ramach kryterium „Doświadczenie  kontrolerów” zamawiający dopuści możliwość, 
wykazania przeprowadzonych przez kontrolerów, kontroli tzw. ex-ante? 
  
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem kontroli, o których mowa w pkt. XXI.2, Ad. 2) Części I 
SIWZ (IDW) dotyczącym kryterium – Doświadczenie kontrolerów należy rozumieć, zgodnie z 
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pkt. XXI, ppkt 5) sekcji „Uwaga”: skontrolowanie lub zaopiniowanie lub sprawdzenie lub 
przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, obejmujące swoim zakresem 
czynności wymienione w ppkt 5) a)-i).  Z powyższego jednoznacznie wynika, że Zamawiający 
przyzna kontrolerowi punkty w ww. kryterium, jeśli wykaże się on przeprowadzeniem 
kontroli postepowania w trybie „ex-post”, czyli po podpisaniu umowy z wybranym 
wykonawcą kontrolowanego zamówienia. Wymogi takie są proporcjonalne do przedmiotu 
zamówienia i adekwatne do celu postępowania. 
 
Pytanie 11 
Proszę o wyjaśnienie  zapisów istotnych postanowień umowy:  
 W par 12 pkt 2 brzmi:   
 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone przy realizacji Umowy z NFOŚiGW, na sumę gwarancyjną nie niższą niż  
10 000 000,00 zł, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, iż zawarta umowa ubezpieczenia 
nie będzie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość wypłaconego przez 
ubezpieczyciela odszkodowania  
Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia odrębnej polisy dot. realizacji umowy z 
NFOSiGW, czy wystarczające będzie wykazanie się posiadaniem Polisy OC w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 pln. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, iż w odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Pzp,  dokona zmian w §12 Części II SIWZ.  
Patrz również odpowiedź na pytanie 1.  
 
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga od Wykonawcy zawarcia odrębnej polisy 
dot. realizacji umowy z NFOŚiGW. Zgodnie z nowym brzmieniem § 12 ust. 2 IPU, Wykonawca 
zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującym 
błędy zawodowe oraz skutki nienależytego wykonania usług, na kwotę nie niższą niż 
2.000.000,00 zł. na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Maksymalna kwota do 
wysokości której ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia, które wystąpią w okresie 
ubezpieczenia wynosi co najmniej 5.000.000,00 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, o którym mowa powyżej, obligatoryjnie musi zawierać co najmniej zakres ochrony 
ubezpieczeniowej zawarty w zakresie standardowym lub w formie klauzul dodatkowych, 
zgodnie z nowym brzmieniem § 12 ust. 2 i 3 IPU. 
 
Pytanie 12 
Proszę o przekazanie wzorów list sprawdzających. Bez przekazania tych wzorów opis 
przedmiotu zamówienia jest niekompletny. Wykonawca nie wie bowiem, jaki zakres pracy 
będzie wykonywał podczas kontroli postępowania. Brak tej informacji uniemożliwia 
określenie nakładu pracy, a w dalszej kolejności właściwe wycenienie zamówienia. Zgodnie z 
art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. Nie dołączenie do dokumentacji postępowania list sprawdzających 
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oznacza, że przedmiot zamówienia jest niekompletny i nie można w sposób prawidłowy 
oszacować nakładu pracy oraz wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiającemu za niekompletne 
opisanie przedmiotu zamówienia grozi korekta na poziomie 10%. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający, w załączeniu do niniejszych odpowiedzi, przekazuje aktualnie obowiązujące 
listy sprawdzające służące do prowadzenia czynności kontrolnych, w tym umożliwiające 
weryfikację obszarów objętych zakresem kontroli. 
 
Pytanie 13 
We wzorze umowy wskazano, że okres rozliczeniowy to jeden miesiąc (§ 3 ust.22). W tym 
okresie Wykonawca ma zrealizować co najmniej 1/11 część spośród wszystkich kontroli 
postępowań objętych zamówieniem (§ 3 ust.23). Jednakże, dotrzymanie tego terminu jest 
niemożliwe.  
Zgodnie z ustaloną przez Zamawiającego z dokumentacji procedurą:  
Wykonawca ma 14 dni kalendarzowych na sporządzenie informacji pokontrolnej od dnia 
otrzymania kompletnych dokumentów od beneficjenta (§ 3 pkt 14). Następnie informacja 
pokontrolna przekazywana jest do Zamawiającego, który w terminie 7 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania materiałów może zgłosić pisemne zastrzeżenia (§ 3 ust.18). Po 
otrzymaniu zastrzeżeń Wykonawca ma 5 dni roboczych na przesłanie poprawionej wersji 
materiałów (§3 ust. 19). Powyżej opisana procedura trwa już 26 dni. Jednakże liczbę dni 
składających się na procedurę kontroli zwiększa również obowiązek Wykonawcy o 
wystąpienie do beneficjenta o dokumenty i oczekiwanie na ich dostarczenie. Dopiero 
dostarczenie dokumentów umożliwia rozpoczęcie kontroli. Ponadto, należy również zwrócić 
uwagę na to, że Zamawiający może przekazywać zlecenia ( w liczbie co najmniej 1/11 
zamówienia) w różnym okresie danego miesiąca (np.: pierwszy tydzień, trzeci tydzień), a 
Wykonawca w danym miesiącu musi je zrealizować.  
Zatem, niemożliwe jest dotrzymanie terminu zrealizowania co najmniej 1/11 część spośród 
wszystkich kontroli postępowań objętych zamówieniem w danym miesiącu. Wykonawca 
wnioskuje o usunięcie obowiązku zrealizowania miesięcznie co najmniej 1/11 część spośród 
wszystkich kontroli postępowań objętych zamówieniem.  
Za usunięciem wyżej podanego obowiązku przemawia również inna okoliczność.  
Zgodnie z § 3 ust. 14 wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania 
informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnych 
dokumentów od beneficjenta. Dochowanie tego terminu powoduje, że w protokole znajdzie 
się informacja o wykonaniu usługi w terminie (zgodnie ze wzorem protokołu). Tymczasem, 
zgodnie z § 2 ust. 23 wzoru umowy należyte wykonanie kontroli w minimalnej liczbie tj. 1/11 
odebranych protokołami bez zastrzeżeń, będzie warunkiem zaakceptowania Raportu 
miesięcznego. Z kolei Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Raportów 
miesięcznych ze zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym usług (kontroli odebranych 
Protokołem odbioru) do piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca rozliczeniowego. Za 
każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu na przekazanie Raportu miesięcznego z 
realizacji kontroli wymaganych w danym okresie rozliczeniowym naliczana będzie kara 
umowna (§ 10 ust. 1 pkt 1). Tak więc, zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca może 
zostać obarczony karą umowną mimo wykonania kontroli w terminie umownym tj. 14 dni.  
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Utrzymanie dotychczasowych postanowień oznacza, że przedmiot zamówienia nie jest 
jednoznacznie opisany, ponieważ Zamawiający nie określa w sposób jednoznaczny kiedy 
nastąpi prawidłowe wykonanie umowy i wyznacza terminy które nie są możliwe do 
dotrzymania przez Wykonawcę. Powyższe, stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i może skutkować nałożeniem na Zamawiającego korekty na poziomie 
10%.  
Podsumowując, Wykonawca mimo, że będzie realizował kontrolę zgodnie z terminami 
wskazanymi przez Zamawiającego w § 3 ust. 14, 18, 19 to może zostanie naliczona wobec 
niego kara umowna za nieprawidłową realizację umowy. Zatem, Wykonawca wnioskuje o 
usunięcie obowiązku zrealizowania miesięcznie co najmniej 1/11 część spośród wszystkich 
kontroli postępowań objętych zamówieniem. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie z postanowień SIWZ obowiązku 
zrealizowania miesięcznie określonej części spośród wszystkich kontroli postępowań 
objętych zamówieniem.  
Jednocześnie, przychylając się częściowo do wniosku Wykonawcy Zmawiający, na postawie 
art. 38 ust. 4 dokona zmian w Części III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), tym samym 
zmianie ulegnie: : 
a) treść pkt 4 Części III SIWZ, który otrzyma  brzmienie: 

„Termin wykonania zamówienia (podstawowego oraz w ramach prawa opcji) wynosi: 12 
miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania całkowitej wartości 
umowy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
Jako okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc w rozumieniu art.112 Kodeksu 
cywilnego, przy czym za początkowy dzień terminu przyjmuje się datę podpisania umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym co 
najmniej 1/12 spośród wszystkich kontroli postępowań objętych zamówieniem w danej 
części, z zastrzeżeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym Wykonawca 
zobligowany będzie do wykonania minimum 4 kontroli. Jeżeli wynik przeliczenia 1/12 
liczby kontroli będzie liczbą niecałkowitą, liczbę kontroli zaokrągla się w górę do 
najbliższej liczby całkowitej. W ostatnim okresie rozliczeniowym, liczba skontrolowanych 
postępowań może być mniejsza niż 1/12, w zależności od stopnia zaawansowania 
realizacji umowy. 
Informację o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o liczbie kontroli jakie będą zlecone w 
ramach prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy w pierwszym miesiącu 
obowiązywania umowy.” 

b) treść pkt 8.a) Części III SIWZ, który otrzyma brzmienie: 
„a) Przekazywanie Wykonawcy list wytypowanych postępowań do kontroli, wraz z 
zaznaczeniem stopnia pilności przeprowadzenia kontroli. Przekazywanie ww. list 
odbywać się będzie drogą elektroniczną, nie częściej niż raz na tydzień chyba, że 
Wykonawca zawnioskuje o zwiększenie częstotliwości przekazywania list;” 

c) treść pkt 9 Części III SIWZ, który otrzyma brzmienie: 
„W pierwszym okresie rozliczeniowym Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji 
zadań wskazanych w pkt. 8b) i 8c) OPZ (tj. do wezwania beneficjenta do przekazania 
dokumentacji oraz przekazania jej 1 egz. Zamawiającemu). Ww. dokumentacja do 
kontroli minimum 4 postępowań będzie pozyskana przez Zamawiającego, który przekaże 
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ją Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisaniu umowy. Niezależnie od 
powyższego, Zamawiający przekaże Wykonawcy pierwszą listę kolejnych wytypowanych 
do kontroli postępowań, o której mowa w pkt. 8a) OPZ w terminie do 5 dni roboczych 
od dnia podpisaniu umowy. Pierwsza lista będzie zawierała nie mniej niż 20 postępowań 
wytypowanych do kontroli.” 
 
Powyższe zapisy umożliwią Wykonawcy sukcesywne wzywanie beneficjentów do 
przekazywania kolejnych dokumentacji postępowań z odpowiednim wyprzedzeniem, co 
pozwoli na zrealizowanie w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z treścią pkt 4 OPZ, 
co najmniej 1/12 spośród wszystkich kontroli postępowań, z zastrzeżeniem pierwszego 
okresu rozliczeniowego, w którym Wykonawca zobligowany będzie do wykonania 
minimum 4 kontroli. 
Ponadto Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z § 3 ust. 14 IPU, Wykonawca zobowiązuje 
się do przygotowania informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania kompletnych dokumentów od beneficjenta (…). Z powyższego 
jednoznacznie wynika, że w przypadku zaistnienia konieczności 
wyjaśnienia/uzupełnienia przez beneficjenta przesłanych do kontroli dokumentów, 14 - 
dniowy termin, o którym mowa powyżej, liczony jest ponownie od czasu uzyskania 
wyjaśnień/uzupełnień. 

   
Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulegnie również treść § 10 Części II SIWZ (IPU).  
Patrz również odpowiedź na pytanie 1.  
 
Pytanie 14 
We wzorze umowy nie podano informacji w jakim terminie beneficjent będzie obowiązany 
do przedstawienia dokumentów, wyjaśnień itd. Brak wyżej wskazanej informacji powoduje, 
że opis przedmiotu zamówienia jest niekompletny. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Zamawiającemu za niekompletne opisanie przedmiotu zamówienia grozi korekta na 
poziomie 10%. Brak określenia terminu na przedstawienie dokumentów, wyjaśnień 
uniemożliwia zaplanowanie pracy przy realizacji konkretnego zlecenia i ma przełożenie na 
czas kiedy Zamawiający otrzyma informację pokontrolną.  
Wykonawca wnioskuje o zakreślenie tego terminu na 3 dni oraz wskazanie, że czas 
oczekiwania na uzupełnienia, wyjaśnienia wstrzymuje bieg terminu na przygotowanie 
informacji pokontrolnej. Powyższe zmiany wprowadzone do SIWZ pozwolą na sprawną 
weryfikację kontrolowanych postępowań. Bez określenie tego terminu Wykonawca nie 
będzie mógł należycie zrealizować zamówienia. Jeżeli beneficjent nie będzie miał 
zakreślonego terminu na przesłanie dokumentów to może je przesyłać po kilku/kilkunastu 
dniach. Brak wymaganych dokumentów będzie wstrzymywał wykonawcę z realizacją 
zamówienia, natomiast Zamawiający ze znacznym opóźnieniem otrzyma informację 
pokontrolną. Zasadne jest również aby oczekiwanie na dokumenty od beneficjenta 
wstrzymywało bieg terminu na przygotowanie informacji pokontrolnej. Powyższe zapewni 
Zamawiającemu lepszą kontrolę pracy Wykonawcy. 
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Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 13 IPU, uzupełnienie przez beneficjenta 
brakującej dokumentacji lub udzielenie wyjaśnień powinno się odbyć niezwłocznie. 
Zamawiający nie określa terminu w dniach z uwagi na to, że każdy przypadek wymaga 
zastosowania indywidualnego podejścia i uwzględnienia konkretnych okoliczności, zawsze 
mając na uwadze termin wykonania zamówienia. W związku z tym, wyznaczenie 
beneficjentowi terminu na wyjaśnienie/uzupełnienie dokumentacji należy do decyzji 
wykonawcy. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 14 IPU, Wykonawca zobowiązuje się do 
przygotowania informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania kompletnych dokumentów od beneficjenta (…). Z powyższego jednoznacznie 
wynika, że w przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia/uzupełnienia przez 
beneficjenta przesłanych do kontroli dokumentów, 14 - dniowy termin, o którym mowa 
powyżej, liczony jest ponownie od czasu uzyskania wyjaśnień/uzupełnień. 
 
Pytanie 15 
Zamawiający wymaga w § 12 wzoru umowy, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł. Zamawiający nie wskazuje czym jest 
uzasadniona tak wysoka suma gwarancyjna. W ocenie Wykonawcy niemożliwe jest 
wyrządzenie szkody Zamawiającemu na powyższą kwotę. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 
29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisując przedmiot zamówienia należy 
uwzględnić wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Wymaganie ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł przełoży 
się na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które będzie musiało zawierać w sobie koszty 
tak wysokiego ubezpieczenia. Koszty te będzie w ostatecznym rozrachunku ponosił 
Zamawiający płacąc wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca sprawdził, że koszt 
ubezpieczenia wymaganego przez Zamawiającego to kwota około 20 000,00 zł. Ta kwota 
przełoży się na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, a zatem na koszty które poniesie 
Zamawiający. Podmioty kontrolujące mogą zarzucić Zamawiającemu niegospodarność tj. to, 
że niezasadnie wymagał wysokiego ubezpieczenia OC, co w konsekwencji miało przełożenie 
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  
Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o obniżenie wymaganej sumy gwarancyjnej do 
kwoty 1 000 000,00 zł. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  
dokona  zmian SIWZ w tym zakresie.  
Patrz również odpowiedź na pytanie 1.  
 
Pytanie 16 
Odnośnie wymogu dotyczącego zespołu osób pełniących funkcję kontrolerów, Zamawiający 
w pkt VIII.2.b) wskazał, że każda z tych osób musi posiadać odpowiednie doświadczenie, 
rozumiane jako przeprowadzenie (wykonanie) w określonym czasie kontroli co najmniej 15 
postępowań. Zamawiający dodał, że pod pojęciem przeprowadzenia kontroli rozumie 
skontrolowanie/zaopiniowanie/sprawdzenie/przeprowadzenie postępowania, obejmujące 
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swoim zakresem co najmniej wymienione czynności, w tym: h) weryfikację zgodności umowy 
z warunkami określonymi w siwz i treścią wybranej oferty.  
Czy Zamawiający dopuści doświadczenie osoby, polegające na przeprowadzeniu kontroli 
uprzedniej postępowania, tj. kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego? 
 
Odpowiedź  
Nie.  
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem kontroli, o których mowa w pkt. XXI.2, Ad. 2) Części I 
SIWZ (IDW) dotyczącym kryterium – Doświadczenie kontrolerów należy rozumieć, zgodnie z 
pkt. XXI, ppkt 5) sekcji „Uwaga”: skontrolowanie lub zaopiniowanie lub sprawdzenie lub 
przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, obejmujące swoim zakresem 
czynności wymienione w ppkt 5) a)-i).  Z powyższego jednoznacznie wynika, że Zamawiający 
przyzna kontrolerowi punkty w ww. kryterium, jeśli wykaże się on przeprowadzeniem 
kontroli postepowania w trybie „ex-post”, czyli po podpisaniu umowy z wybranym 
wykonawcą kontrolowanego zamówienia. Wymogi takie są proporcjonalne do przedmiotu 
zamówienia i adekwatne do celu postępowania. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający uzna doświadczenie osoby wskazanej na funkcję kontrolera, polegające na 
przeprowadzeniu postępowania podzielonego na dwie części (gdzie wartość każdej z tych 
części przekracza kwoty określone w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp), jako przeprowadzenie dwóch 
oddzielnych postępowań i przyzna punkty za każde z tych postępowań? 
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że jeśli kontroler wykaże się przeprowadzeniem kontroli zamówienia 
udzielanego w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, a 
jednocześnie każda z tych kontroli będzie spełniała postawione w Części I SIWZ (IDW) 
minimalne wymagania i dodatkowe warunki określone w kryterium, pozwalające na 
przyznanie punktów, kontroler otrzyma 1 pkt za każde z takich skontrolowanych 
postępowań. Powyższe nie będzie miało zastosowania w przypadku przeprowadzenia 
kontroli jednego postępowania, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych.  
 
Pytanie 18 
Zamawiający określił następujący warunek udziału w postępowaniu: 
"w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (w ramach jednej lub większej 
liczby umów) usługi przeprowadzenia kontroli co najmniej 30 postępowań o udzielenie 
zamówienia na dostawy lub usługi lub roboty budowlane, każde o wartości szacunkowej 
przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp" 
"do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 2-osobowym zespołem osób 
pełniących funkcje kontrolerów, przy czym każda z tych osób posiada odpowiednie 
doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
rozumiane jako przeprowadzenie (wykonanie) w tym okresie kontroli co najmniej 15 
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postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi lub roboty budowlane, każde o 
wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp" 
Czy Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował 
ww. usługi w oparciu umowy o pracę, tj. na podstawie umowy o pracę Wykonawca 
przeprowadzał usługi. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 
VIII. 2.3b) Części I SIWZ (IDW) nie jest uzależnione od formy zatrudnienia (bądź nie) osoby 
wyznaczonej do realizacji zamówienia, podczas którego świadczona była określona usługa 
przez kontrolera. Tym samym, jeżeli Wykonawca dla  osób w zespole, pełniących funkcje 
kontrolerów, wykaże wykonanie przeprowadzenia kontroli (co najmniej na poziomie 
minimalnym wskazanym w IDW) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za 
spełniony. 
W przypadku natomiast warunku określonego w pkt. VIII. 2.3a) Części I SIWZ (IDW) 
Zamawiający zwraca uwagę, że wymagane jest wykazanie spełniania warunku udziału w 
postępowaniu przez Wykonawcę składającego ofertę, na potwierdzenie czego Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Wykaz usług wykonanych przez niego (w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami potwierdzającymi, czy usługi były lub są 
wykonywanie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ocena spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu odbywa się w toku badania i oceny ofert (po upływie terminu 
składania ofert) na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  
 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ i zmianie 
terminu składania ofert umieszczane są na stronie internetowej, na której udostępniono 
SIWZ dotyczący przedmiotowego postępowania.  

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
      Piotr Makuch 

 
 


