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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 zadanym przez Wykonawcę, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami.  
  
Pytanie 1 
W kryterium – Doświadczenie kontrolerów (D), wskazane w wykazie osoby otrzymywać 
będą dodatkowe punkty za przeprowadzenie kontroli: 
 
1)  postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, każda o wartości 
szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp i nie 
przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp –1 pkt za każdą taką 
kontrolę, ale nie więcej niż 5 pkt 
 
2) postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi lub roboty budowlane, 
każda o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 
8 ustawy Pzp –1 pkt za każdą taką kontrolę, ale nie więcej niż 5 pkt;  
 
3) postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi lub roboty budowlane, 
każda o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy 
Pzp, realizowane w ramach projektów wspófinansowanych ze środków unijnych –1 pkt za 
każdą taką kontrolę, ale nie więcej niż 15 pkt 
 
Czy jeśli wykazana kontrola będzie obejmowała więcej niż jeden z ww. zakresów, punkty będą 
sumowane? Np. wykazana została kontrola  zamówienia na roboty budowlane, o wartości 
szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (punkt 1 
powyżej)  i dodatkowo realizowanego w ramach projektów wspófinansowanych ze środków 
unijnych (punkt 3).  Czy w takiej sytuacji Zamawiający przyzna 2 pkt?   
 
Odpowiedź 1  
Tak.  
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wykazania wykonania przez danego kontrolera kontroli 
postępowania o zamówienie publiczne, spełniającego wymagania wskazane w więcej niż 
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jednym punkcie opisanego sposobu oceny ofert (przyznawania punktów, zgodnie z pkt  
XXI.2.Ad. 2) Części I SIWZ), przyznanych zostanie tyle punktów, ile spełnionych jest wymagań. 
Zgodnie bowiem z przyjętym sposobem oceny ofert, ocena wykazanych i przeprowadzonych 
kontroli, w wyniku której przyznawane będą dodatkowe punkty, będzie dokonywana pod 
kątem różnych cech/aspektów kontrolowanego postępowania.  
W związku z powyższym, jeśli kontroler przeprowadził (wykonał) kontrolę postępowania o 
udzielenie zamówienia na robotę budowlaną o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, 
o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp i nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp, realizowaną w ramach projektu wspófinansowanego ze środków 
unijnych, otrzyma w sumie 2 pkt za taką kontrolę.  
Tym samym kontroler otrzyma dodatkowe punkty za przeprowadzenie kontroli spełniającej 
każdy z zakresów opisanych w pkt.  XXI, ppkt 2), Ad. 2) I Części SIWZ, odrębnie. 
   
Pytanie 2 
Biorąc pod uwagę zapis (str. 22 SIWZ) 
2)Przy ocenie mogą być uwzględniane przeprowadzone przez daną osobę kontrole, wykazane 
na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, które spełniać będą jednocześnie dodatkowe 
warunki określone w kryterium, pozwalające na przyznanie punktów.  
 
ile punktów przyzna zamawiający jeśli wykonawca w wykazie osób wykaże kontrolerowi 
wykonanych 15 kontroli z których każda: 
- dotyczyła zamówienia na roboty budowlane 
- wartość szacunkowa każdego postępowania przekroczyła kwoty z art. 11 ust 8 ustawy Pzp 
- każde post. realizowane było w ramach projektów wspófinansowanych ze środków 
unijnych ? 
  
Odpowiedź 2  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. XXI.2.Ad2) Części I SIWZ (IDW), pkt. 2 pkt. 2 w  akapicie 
„Uwaga:” przytoczonym w pytaniu, kontroler może się wykazać tymi samymi kontrolami w 
zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu, jak również w zakresie kryteriów oceny 
ofert.  
Wobec powyższego, jeśli kontroler wykaże się przeprowadzeniem kontroli, która będzie 
spełniała wymagania stawiane w warunku udziału w postępowaniu, a jednocześnie ww 
kontrola będzie kwalifikowała do przyznania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert,  
kontrola ta zostanie uznana zarówno w zakresie wykazania spełniania warunku udziału w 
postepowaniu, jak również w zakresie pozwalającym na przyznanie dodatkowego 
punktu/punktów w kryterium oceny ofert.  
 
Uwzględniając powyższe, zgodnie z przyjętym sposobem oceny, jeśli  kontroler przeprowadził 
(wykonał) np. kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną o 
wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp,  realizowaną w ramach projektu wspófinansowanego ze środków unijnych – otrzyma 
łącznie 2 pkt za taką kontrolę, przy czym maksymalnie kontroler może otrzymać za takie 
kontrole nie więcej niż 20 pkt (5 pkt +15 pkt), ponieważ zgodnie z kryterium "Doświadczenie 
kontrolerów" opisanym w pkt XXI, ppkt 2), Ad. 2) tiret 2 i 3 IDW: 
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 za każdą kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi lub 
roboty budowlane, każda o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę, 
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – kontroler otrzyma 1 pkt za każdą taką 
kontrolę, ale nie więcej niż 5 pkt; 

 za każdą kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi lub 
roboty budowlane, każda o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której 
mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, realizowane w ramach projektów 
wspófinansowanych ze środków unijnych – otrzyma 1 pkt za każdą taką kontrolę, ale 
nie więcej niż 15 pkt. 
 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
      Piotr Makuch 

 
 


