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 `Część III SIWZ 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
dla każdej z Części zamówienia - 1, 2 ,3 i 4 

 
1. 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 (dalej: ustawa Pzp lub Pzp) i prowadzona będzie pod kątem zgodności działań 
beneficjenta z tą ustawą i aktami wykonawczymi do 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. 
Kontrola prowadzona będzie w trybie „ex-post”, czyli po podpisaniu umowy z wybranym 
wykonawcą kontrolowanego zamówienia.  

 
2. Kontrolą zostaną objęte procedury zawierania umów w projektach realizowanych przez 

beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w następujących 
obszarach: 

 
Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach. 
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 
 
Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. 
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
 

3. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1, przewiduje się przeprowadzenie 100 
kontroli postępowań w ramach danej Części zamówienia (zamówienia podstawowego). Kontrole 
procedur zawierania umów będą realizowane w dowolnych działaniach każdej z obu wskazanych 
w pkt. 2 osi priorytetowych.  
 
Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu, polegające na możliwości realizacji 
maksymalnie 50 dodatkowych kontroli w ramach danej Części zamówienia, w czasie 
obowiązywania umowy i na tych samych warunkach co kontrole prowadzone w ramach 
zamówienia podstawowego. W ramach prawa opcji zamawiający może zrealizować część lub 
całość zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zamówienia opcjonalnego).   
 
Z informacji, które są w posiadaniu NFOŚiGW, a które opierają się na przekazanych przez 
beneficjentów listach zamówień w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z POIiŚ 
wynika, iż liczba kontroli zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa 
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w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wynosi nie więcej niż 25% łącznej liczby postępowań planowanych do 
zlecenia w ramach każdej z części zamówienia. 

 
Jednocześnie NFOŚiGW zastrzega, iż zgodnie z pkt. 7.b) części III SIWZ (Opis przedmiotu 
zamówienia) każda kontrola obejmuje w szczególności prawidłowość ustalenia wartości 
zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy Pzp oraz zachowanie właściwej procedury postępowania. 

 
4. 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 1/11  spośród 
wszystkich kontroli postępowań objętych zamówieniem w danej części, z zastrzeżeniem 
pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym Wykonawca zobligowany będzie do wykonania 
minimum 10 kontroli. Jeżeli wynik przeliczenia 1/11 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 1/11, 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. 
 

5. Kontrola będzie prowadzona zgodnie z regułami określonymi w załączniku nr 1 do Zaleceń dla 
instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 (Zaleceń) w zakresie procedur kontrolnych 
oraz systemu rocznych rozliczeń, których treść znajduje się pod adresem: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-dla-instytucji-
zaangazowanych-w-realizacje-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-w-
zakresie-procedur-kontrolnych-korygowania-wydatkow-oraz-systemu-rocznych-rozliczen/ 
 

6. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przestrzegania polityk o 
przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, których treść znajduje się pod adresem: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-przeciwdzialania-
i-korygowania-nieprawidlowosciw-tym-naduzyc-finansowych-w-ramach-programu-operacyjnego-
infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/ 
 
Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy umowy są zawierane zgodnie z prawem, w szczególności, 
czy przestrzegane są zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów unijnych. Kontrola powinna 
koncentrować się na tych aspektach procedury zawierania umów, które zagrażają możliwości 
uznania wydatków za kwalifikowalne w całości lub części. W szczególności kontrola powinna badać 
ewentualne symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego oraz naruszenia 
określonych przepisów wywołujących skutki finansowe. Należy przez to rozumieć wszelkie 
naruszenia i ustalenia, z których mogą wynikać skutki finansowe dla beneficjenta, a w szczególności 
takie, z którymi związane są konsekwencje wskazane w art. 24 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 tj. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) (zwana dalej 
„ustawą wdrożeniową”). Ustalenie obejmujące skutki finansowe wystąpi w szczególności w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymienionej w akcie wykonawczym wydanym 
na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej w sprawie warunków obniżania korekt 
finansowych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych (tzw. 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-dla-instytucji-zaangazowanych-w-realizacje-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-w-zakresie-procedur-kontrolnych-korygowania-wydatkow-oraz-systemu-rocznych-rozliczen/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-dla-instytucji-zaangazowanych-w-realizacje-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-w-zakresie-procedur-kontrolnych-korygowania-wydatkow-oraz-systemu-rocznych-rozliczen/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-dla-instytucji-zaangazowanych-w-realizacje-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-w-zakresie-procedur-kontrolnych-korygowania-wydatkow-oraz-systemu-rocznych-rozliczen/
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Taryfikator, którego treść znajduje się pod adresem: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000971/O/D20180971.pdf.  
W przypadku zmiany Taryfikatora w trakcie trwania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
jego aktualną wersję. 
 

7. Zgodnie z regułami określonymi w załączniku nr 1 do ww. Zaleceń, kontrola obejmuje kontrolę 
siwz, ogłoszenia o zamówieniu, umowy i innych dokumentów przetargowych niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, w szczególności w zakresie zgodności z procedurą udzielania 
zamówień publicznych – kontrola polega na weryfikacji, czy postanowienia zawarte w siwz, 
ogłoszeniu o zamówieniu, umowie lub innych dokumentach przetargowych, a także przebieg 
procesu oceny wykonawców i wyboru ofert, nie naruszają przepisów ustawy Pzp. Kontrola 
obejmuje w szczególności weryfikację: 

a) kompletności dokumentacji; 
b) prawidłowości ustalenia wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy Pzp; 
c) prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim 

obiektywizm opisu przedmiotu zamówienia oraz przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji, zwłaszcza pod kątem sprawdzenia, czy dokumentacja przetargowa nie 
zawiera zapisów mogących preferować konkretnych wykonawców; 

d) warunków udziału w postępowaniu. Kontrola polega na ocenie stawianych przez 
zamawiającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w szczególności zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania 
wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości; 

e) czy żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu są niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

f) prawidłowości dokonania właściwej publikacji ogłoszenia o zamówieniu; 
g) czynności zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert; 
h) zgodności umowy z warunkami określonymi w siwz i treścią wybranej oferty; 
i) protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. 

 
W ramach kontroli należy stwierdzić, czy nie doszło do naruszenia  w stosowaniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy obejmujących, w szczególności 
skutki finansowe dla beneficjenta, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 
związanych z udzielaniem zamówień. 
 

8. Szczegółowy przebieg postępowania ze zlecaniem kontroli i jej realizacją przez Wykonawcę 
obejmuje: 
 

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).  

b) Przygotowanie przez Wykonawcę wezwania do kontroli - pisma wzywającego 
beneficjenta do przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (zwanej dalej dokumentacją), w dwóch egzemplarzach. Wykonawca 
przekazuje do wiadomości Zamawiającego drogą elektroniczną skan wezwania 
niezwłocznie po jego wysłaniu. 

c) Po otrzymaniu od beneficjenta dokumentacji Wykonawca przekaże jeden jej egzemplarz  
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania oryginału korespondencji 
potwierdzającej otrzymanie dokumentacji. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000971/O/D20180971.pdf
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d) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości/braków w przedłożonej 
dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany skierować wezwanie (e-mail) do 
beneficjenta w celu wyjaśnienia/uzupełnienia brakujących dokumentów.  

e) Po otrzymaniu dokumentacji Wykonawca przeprowadzi jej kontrolę, zgodnie z pkt 5, 6 i 7 
OPZ.  

f) Termin na przeprowadzenie kontroli danego postępowania wynosi 14 dni 
kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji od 
beneficjenta (pkt. 2 Protokołu odbioru).  

g) Niezwłocznie po zakończeniu kontroli Wykonawca przekaże e-mailem do Zamawiającego 
skan oraz wersję edytowalną projektu informacji pokontrolnej wraz z wypełnionymi 
listami sprawdzającymi  oraz pełną korespondencją pisemną i elektroniczną powstałą 
w trakcie prowadzenia kontroli.  

h) W przypadku wystąpienia błędów w projekcie informacji pokontrolnej z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub gdy według oceny Zamawiającego projekt informacji  
pokontrolnej wymaga dokonania zmian lub uzupełnień,  Wykonawca na wniosek 
Zamawiającego dokona niezwłocznie stosownych modyfikacji.  

i) Zamawiający zaakceptuje przedstawiony mu przez Wykonawcę projekt informacji 
pokontrolnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej otrzymania. 

j) Na podstawie projektu informacji pokontrolnej oraz pozostałych przekazanych przez 
Wykonawcę materiałów, Zamawiający przygotuje właściwą informację pokontrolną 
i przesyła ją do beneficjenta. 

k) Beneficjent jest uprawniony do wniesienia skierowanych do Zamawiającego zastrzeżeń 
do ustaleń kontroli w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej. W 
przypadku wniesienia przez beneficjenta takich zastrzeżeń, Zamawiający przekaże je 
niezwłocznie Wykonawcy w celu dokonania ponownej weryfikacji tj. rozpatrzenia ww. 
zastrzeżeń. 

l) Wykonawca dokonuje takiej ponownej weryfikacji wyłącznie w zakresie spornych 
elementów procedury zawierania umowy, przedstawionych przez beneficjenta w 
zastrzeżeniach i przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. W jej wyniku 
Wykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zastrzeżeń od 
zamawiającego przygotowuje projekt ostatecznej informacji pokontrolnej.  

m) Zamawiający zaakceptuje przedstawiony mu przez Wykonawcę projekt 
odpowiedzi/projekt ostatecznej informacji pokontrolnej w ciągu 4 dni kalendarzowych od 
jej otrzymania. 

n) Na podstawie zaakceptowanego projektu odpowiedzi/projektu ostatecznej informacji 
pokontrolnej, Zamawiający przygotuje ostateczną informację pokontrolną i przesyła ją do 
beneficjenta. 

o) Zaakceptowanie przez Zamawiającego przedstawionego mu przez Wykonawcę projektu 
informacji pokontrolnej i/lub ostatecznej informacji pokontrolnej następuje na podstawie 
protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 5 do IPU/Umowy. 

p) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów miesięcznych z 
przeprowadzonych kontroli, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
IPU/Umowy.  

Do bieżących kontaktów przy realizacji umowy Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, który 
będzie w szczególności odpowiedzialny za wykonywanie następujących czynności: pełnienie 
nadzoru nad realizacją umowy, monitorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, 
sporządzanie i przesyłanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań, przekazywanie                            
i odbieranie informacji, podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych 
problemów w trakcie realizacji zamówienia. 
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9. 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 10 postępowań 
będzie pozyskana przez Zamawiającego, który przekaże ją Wykonawcy w terminie do 5 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. 
 

10. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory pism 
i dokumentów, jakie będą sporządzane w toku realizacji kontroli. W szczególności będą to: wzór 
wezwania do kontroli wraz z wykazem wymaganych dokumentów, wzory informacji 
pokontrolnych, wzory list sprawdzających, wzór protokołu odbioru informacji pokontrolnej. 
Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania spotkania z Wykonawcą w ramach 
realizacji umowy, w celu przekazania praktycznych wskazówek dotyczących najczęściej 
stwierdzanych naruszeń, sposobu postępowania przy nakładaniu korekt i formułowania treści 
informacji pokontrolnej oraz udostępni pisma i zalecenia instytucji w systemie POIiŚ. 

 
11. 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. W przypadku stwierdzenia wystąpienia 
naruszeń mogących skutkować uznaniem za niekwalifikowalne całości lub części wydatków, które 
nie zostały zidentyfikowane przez Wykonawcę, albo stwierdzenia innych istotnych braków lub 
błędów w dokonanych ustaleniach, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dokona niezwłocznie 
stosownych modyfikacji informacji pokontrolnej.  

 


