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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 pytaniem zadanym przez Wykonawcę, przekazuję poniżej treść pytania wraz  
z odpowiedzią.  
  
Pytanie  
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy, zamawiający uzna wykazanie się doświadczeniem w zakresie 
przeprowadzenia, przez osoby pełniące funkcje kontrolerów, kontroli postępowań zrealizowanych 
przez Beneficjentów programów UE w oparciu o „zasadę konkurencyjności”, czy dopuszcza tylko 
postępowania zrealizowane w oparciu o tryby „ustawowe”?   
 

Odpowiedź   
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt VIII.2.3.b) Części I SIWZ (IDW) oraz w pkt XXI.2.Ad.2) IDW, określił 
wymagania dot. doświadczenia kontrolerów, wskazując wartość szacunkową skontrolowanych 
zamówień, które należy wykazać w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu, jak również 
w zakresie kryteriów oceny ofert.  
Wartości te (w każdym przypadku wskazano dolną granicę wartości szacunkowej zamówienia) zostały 
wyrażone kwotami określonymi w ustawie Pzp („… każde o wartości szacunkowej przekraczającej 
kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 …”) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp („… każda o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę, o której 
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp …”).  
Z powyższego jednoznacznie wynika, że Zamawiający uzna doświadczenie kontrolera za spełniające 
warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże się on przeprowadzeniem kontroli, która będzie 
spełniała postawione w IDW minimalne wymagania, a jednocześnie ww kontrola będzie dotyczyła 
postępowania, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp (adekwatne do wskazanej wartości 
szacunkowej).  
Wymogi takie są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i adekwatne do celu postępowania.  
Zgodnie bowiem z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 1 Części III SIWZ), 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 i prowadzona będzie pod 
kątem zgodności działań beneficjenta z tą ustawą 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. 4pkt. 8 
ustawy Pzp.  
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
      Piotr Makuch 


