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Warszawa, dnia 10 listopada 2020 r 
NFOSiGW-WZ.52.18.2020.25  
                                                                                                                 

Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/21/2020 

    

Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert 
 

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. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonał następujących zmian  
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:   
  
1) w Części I SIWZ, Instrukcji dla Wykonawców: 

a) w pkt. XXI.2.Ad2) IDW, W tiret „Uwaga” pkt. 1),  
było:  

„1) 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.” 
 

jest: 
„1) 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 najwyższą 
ocenę punktową w tym kryterium.” 

 
2) w Część II SIWZ, Istotnych postanowieniach umowy: 

a) w § 3 ust. 11, 
było:  

„11. W pierwszym okresie rozliczeniowym dokumentacja do kontroli min. 10 
postępowań będzie pozyskana przez Zamawiającego, który przekaże ją 
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.” 

 
jest:  

„11. W pierwszym okresie rozliczeniowym dokumentacja do kontroli min. 4 
postępowań będzie pozyskana przez Zamawiającego, który przekaże ją 
Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych po podpisaniu umowy.” 
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b) w § 3 ust. 21, 
było:  

„21. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania miesięcznie co najmniej 1/11 
część spośród wszystkich kontroli postępowań, jakie będą objęte zamówieniem w 
ramach Umowy.” 

 
jest:  

„21. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania miesięcznie co najmniej 1/12 
część spośród wszystkich kontroli postępowań, jakie będą objęte zamówieniem w 
ramach Umowy.” 
 

c) w § 3 ust. 23, 
było:  

„23. Wykonawca zobowiązuje się należycie zrealizować w danym okresie 
rozliczeniowym co najmniej 1/11 część spośród wszystkich kontroli postępowań 
objętych zamówieniem w ramach Umowy (przy zaokrągleniu w górę do najbliższej 
liczby całkowitej, z zastrzeżeniem, że w ostatnim okresie rozliczeniowym, liczba 
skontrolowanych postępowań może być mniejsza niż 1/11, w zależności od stopnia 
zaawansowania realizacji umowy), z zastrzeżeniem pierwszego okresu 
rozliczeniowego, w którym Wykonawca zobligowany będzie do wykonania 
minimum 10 kontroli.  Należyte wykonanie kontroli w minimalnej liczbie 
wskazanej powyżej, odebranych protokołami bez zastrzeżeń, będzie warunkiem 
zaakceptowania Raportu miesięcznego.” 

 
jest:  

„23. Wykonawca zobowiązuje się należycie zrealizować w danym okresie 
rozliczeniowym co najmniej 1/12 część spośród wszystkich kontroli postępowań 
objętych zamówieniem w ramach Umowy (przy zaokrągleniu w górę do najbliższej 
liczby całkowitej, z zastrzeżeniem, że w ostatnim okresie rozliczeniowym, liczba 
skontrolowanych postępowań może być mniejsza niż 1/12, w zależności od stopnia 
zaawansowania realizacji umowy), z zastrzeżeniem pierwszego okresu 
rozliczeniowego, w którym Wykonawca zobligowany będzie do wykonania 
minimum 4 kontroli.  Należyte wykonanie kontroli w minimalnej liczbie wskazanej 
powyżej, odebranych protokołami bez zastrzeżeń, będzie warunkiem 
zaakceptowania Raportu miesięcznego.” 

 
d) w § 10 ust. 1, 

było:  
„1. Zamawiający będzie dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących 
przypadkach:” 

 
jest:  

„1. Zamawiający będzie uprawniony dochodzić od Wykonawcy kar umownych w 
następujących przypadkach:” 
 

e) w § 10 ust. 1, pkt. 5 i 6, 
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było:  
„5) w razie niedostarczenia w terminie określonym w § 12 ust 5 niniejszej umowy 
wymaganej polisy OC -  kary w wysokości 10 000,00 zł. 
6) w przypadku gdy osoba, o której mowa w §8 ust. 4, nie będzie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 

 
jest:  

„5) w razie niedostarczenia w terminie określonym w § 12 ust 4 niniejszej umowy 
wymaganej polisy OC -  kary w wysokości 10 000,00 zł. 
6) w przypadku gdy osoba, o której mowa w §8 ust. 4, nie będzie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 
 

f) w § 10 ust. 1 dodano pkt. 7 o treści:, 
 „7) za odmowę udzielenia wyjaśnień dotyczących wątpliwości, o których mowa w 
§12 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za każdą odmowę. Jako odmowa 
udzielenia wyjaśnień traktowany będzie również brak odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu wskazanego w 
wezwaniu. W przypadku powstałej szkody, przekraczającej wysokość kary 
umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.” 

 
g) w § 12 IPU, 

było:  
„1. Wykonawca oświadcza, że przekazana w ramach Umowy dokumentacja nie 
będzie posiadała żadnych wad prawnych ani nie będzie ograniczać Zamawiającego  
w korzystaniu z niej w sposób zgodny z Umową lub w inny sposób niż wyraźnie 
opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe 
zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 
2. 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.  
3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność z tytułu wszelkich 
szkód mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 
4. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez 
wszystkich podwykonawców Wykonawcy.  
5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zmawiającemu polisę OC w terminie 
30 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku dostarczenia polisy OC przez 
Wykonawcę w powyższym terminie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej 
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym 
upływie 7-dniowego terminu Zamawiający ma prawo do natychmiastowego 
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wypowiedzenia niniejszej umowy i żądania kary umownej, o której mowa w § 10 
ust. 1 pkt 5. 
6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa 
powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) 
dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później 
niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty. 
8. W przypadku ujawnienia wad prawnych w zakończonych kontrolach, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy na 
drodze sądowej. 
9. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. W okresie 
rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśniania wszelkich wątpliwości 
dotyczących poszczególnych kontroli, a powstałych po wykonaniu przedmiotu 
zamówienia.” 

 
jest:  

„1. Wykonawca oświadcza, że przekazana w ramach Umowy dokumentacja nie 
będzie posiadała żadnych wad prawnych ani nie będzie ograniczać Zamawiającego 
w korzystaniu z niej w sposób zgodny z Umową lub w inny sposób niż wyraźnie 
opisany Umową. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
związanym 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.  
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 
obligatoryjnie musi zawierać co najmniej następujący zakres ochrony 
ubezpieczeniowej zawarty w zakresie standardowym lub w formie klauzul 
dodatkowych: 
a) Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone Zamawiającemu na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy 
z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty nie niższej niż 2.000.000, 
00 zł. na każde zdarzenie oraz nie niższej niż 5.000.000,00 zł. na wszystkie 
zdarzenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia; 

b) Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców, o ile podczas wykonywania 
zamówienia wykonawca będzie się posługiwał podwykonawcami z limitem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty nie niższej niż 2.000.000,00 zł. na 
każde zdarzenie oraz nie niższej niż 5.000.000,00 zł. na wszystkie zdarzenia, 
które wystąpią w okresie ubezpieczenia; 

c) Polisa ubezpieczeniowa nie może zawierać franszyzy integralnej lub 
redukcyjnej; 

d) Polisa ubezpieczeniowa winna umożliwiać zgłoszenie roszczenia o wypłatę 
odszkodowania w okresie co najmniej do 24 miesięcy od zakończenia 
wykonywania przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zmawiającemu polisę OC w terminie 
30 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku dostarczenia polisy OC przez 
Wykonawcę w powyższym terminie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej 
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym 
upływie 7-dniowego terminu Zamawiający ma prawo do natychmiastowego 
wypowiedzenia niniejszej umowy i żądania kary umownej, o której mowa w § 10 
ust. 1 pkt 5. 
5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa 
powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) 
dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później 
niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty. 
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
wynikających z umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy na drodze sądowej. 
8. Strony ustalają, że w okresie 24 miesięcy po wykonaniu przedmiotu umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do wyjaśniania, w terminie określonym przez 
Zamawiającego w wezwaniu, wszelkich wątpliwości dotyczących poszczególnych 
kontroli, które pojawią się w tym okresie.” 
 

h) w § 13 ust. 2, 
było:  

„2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie 
i zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić z zachowaniem 30 - dniowego 
terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 5.” 

 
jest:  

„2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie 
i zawierać uzasadnienie oraz powinno nastąpić z zachowaniem 30 - dniowego 
terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 4.” 

 
i) w § 14 ust. 3-5, 

było:  
„3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, pozostawiona będzie 
kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, tj. w wysokości  
……………..zł. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 14 dni 
kalendarzowych po upływie okresu rękojmi. Okres rękojmi upływa po 24 
miesiącach od wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający zwróci  70% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2,  w 
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. 
5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej Zamawiający 
zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust.  3 i 4 wraz z odsetkami wynikającymi 
z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
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jest:  

„3. Zamawiający zwróci  zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2,  w terminie 30 
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonany. 
4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej Zamawiający 
zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust.  3 wraz z odsetkami wynikającymi z 
Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.” 

 
3) w Część III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia,  

a) w pkt 4: 
było:  

„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.” 

 
jest:  

„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.” 
 

b) w pkt 8, ppkt a): 
było:  

„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). ” 

 
jest:  

„a) Przekazywanie Wykonawcy list wytypowanych postępowań do kontroli, wraz z 
zaznaczeniem stopnia pilności przeprowadzenia kontroli. Przekazywanie ww. list 



WZ/21/2020 7 

odbywać się będzie drogą elektroniczną, nie częściej niż raz na tydzień chyba, że 
Wykonawca zawnioskuje o zwiększenie częstotliwości przekazywania list.” 
 

c) w pkt 9: 
było:  

„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.” 

 
jest:  

„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 4 postępowań będzie pozyskana przez 
Zamawiającego, który przekaże 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.” 

 
W wyniku dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia 
ofert w niniejszym postepowaniu.  
 
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący: 
Nowy termin składania ofert: 30 listopada 2020 roku, godz. 11.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 30 listopada 2020 roku, godz. 11.30. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                Piotr Makuch 

 


