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Adresstrony internetowej,na kt6rej ZamawiajqcyudostqpniaSpecyfika<jqIstotnychWarunk6wZam6wienia:
www.amuz" bydgoszcz.pl

Bydgoszcz:WykonanieaudytuzewnetrznegoprojektuRpO nr
RPKP.07.01.00-04-017
11 pod nazwqRobotyodtworzeniowokonserwatorskiezabytkowejsali koncertowejoraz elewacji
jej X|X-wiecznego
zabytkowegobudynkuz przywroceniem
stanu
zgodniezzatwierdzonymprojektemdla budynkuw Bydgoszczyprzy
ul. Gdanskiej20
NumerogNoszenia:
133374-2013;datazamieszczenia:
0s.04.2013
- uslugi
OGI-OSZENIE
O ZAMOWIENIU
Zamieszczanie ogloszenia: nieobowiqzkowe
publicznego.
Ogloszenie
dotyczy:zam6wienia

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY
f. 1) NAZWA IADRES: AkademiaMuzycznaim. FeliksaNowowiejskiego
, ul. Slowackiego7, 85-008
Bydgoszcz,woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 52 3455488,faks 52 3212350
Ad res strony internetowejzamawiajqcego: www.amuz.bydgoszcz.pl
l. 2) RODZAJZAMAWIAJ{GEGO:Uczelniapubliczna.

SEKCJAll: PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA
lt.1) oKRESLEN|E
PMEDMTOTU
ZAMOWTENTA
f|.1.1)Nazwa
nadanazamowieniuprizezzamawiajqcego:
projektu
Wykonanie
audytuzewngtrznego
RPOnr RPKP.07.01.00-04-017
11 podnazwqRobotyodtworzeniowo-konserwatorskie
zabytkowej
sali
jej XIX-wiecznego
koncertowej
orazelewacji
zabytkowego
budynku
z przywr6ceniem
stanuzgodniez
projektem
przyul.Gdahskiej
zatwierdzonym
w Bydgoszczy
dla budynku
20.
11.1.2)
Rodzajzam6wienia:
uslugi.
11.1.4)
Okre5lenieprzedmiotuorazwielko6cilub zakresuzam6wienia:Dofinansowanie
Projektu
RPOnr RPKP.07.01.00-04-017
11 podnazwqRobotyodtworzeniowo-konserwatorskie
salikoncertowej
jej XIXwiecznego
z przywrcceniem
orazelewacji
zabytkowego
budynku
stanuzgodniez zatwierdzonym
projektem
przemian
w ramachOsipriorytetowej
7 Wspieranie
w miastach
realizowanego
i w obszarach
7.'1Rewitalizaqazdegradowanych
dzrelnic
miastRegionalnego
wymagajqcych
odnowy.Dzialanie
Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata2007-2013. Projekt
ProgramuOperacyjnego
projektu
wartoSc
Ministra
Kulturyi Dziedzictwa
Narodowego.
Calkowita
4
dofinansowany
ze Srodkow
EFRR995510,50
zl,MKiDN2 239898,63
zl,Srodkiwlasne
OOO
zlztegokwotadofinansowania
OOO,OO
AMFN764 590,87zl.
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f|.1.6)Wsp6fnySlownikZann6wieri
(GpV):79.21.20.00-3.
ll.1.7lCzydopuszczasig zlo2enieoferty czgSciowej:nie.
l[.1.8)Czydopuszczasig zto2enieofertywariantowej:nie.
ll'2)CZASTRWANIAZAMOWIENIA
LUBTERMINWYKONANIA:
Okresw dniach:'14.

cJA ill:

MACJE

FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
ilt.1)wADtuM
Informacjana tematwadiun'l:Przystgpujqc
do postgpowania,
Wykonawca
maobowiqzek
wnieS6
wadiumw wysokoSci
: 500,0021
pigisetzlotych.
slownie:
Wadiumnale2y
wnieS6
w jednejlubkilku
nastgpujqcych
formach:
w pieniqdzu:
na rachunek
bankowyzamawilqcego
w BankClTy HANDLOWY
o Bydgoszcz
nr 15 103010900000oo00896830ogz zaznaczeniem,
wadium
, przyczymzatermin
wniesienia
wadiumw formiepienigznej
przyjmuje
siqterminuznaniana rachunku
Zamawiajqcego.
Kserokopiq
potwierdzajqcego
dokumentu
przelewu
dokonanie
pieniqznego
\A&konawca
winiendolqczyc
do oferty.w porgczeniach
bankowych
lubporgczeniach
sp6ldzielczej
kasyoszczqdnosciowo-kredytowej,
zlymze porqczenie
kasyjest zawszeporgczeniem
pienigznym,
w gwarancjach
bankowych,
w
gwarancjach
ubezpieczeniowych,
w porgczeniach
udzielanych
przezpodmioty,
o kt6rychmowaw art.6
b ust.5 pkt2 ustawyz dniag listopada
2000r.o utworzeniu
PolskiejAgencji
RozwojuprzedsiqbiorczoSci
Dz.U' z 2007r. Nr 42, poz.2752 Wadiummusiby6zlolonelubwplynqcna rachunek
Zamawiajqcego
pzez uplywem
terminuskladania
ofert.3.Wykonawca
jestwniesiwadiumco najmniej
zobowiqzany
na
okreszwiqzania
ofertq.4.Wadium
wnoszone
w innejformienizpienigzn
a nalezyzlo2ycprzeduplywem
terminuskladania
ofertw formieoryginalu
w siedzibie
Zamawiajqcego
p.18,sekretariat
od poniedzialku
do piqtkuw godz.800- 15.00,a do ofertydolqczyc
kopigdokumentu
potwierdzon4zazgodno1e,z
oryginatem.Wadium
wnoszone
w formachinnychnizw pieniqdzu,
winnogwarantowad
Zamawiajqcemu
wyplatqpetnejkwotywadium,w przypadku
zaistnienia
okolicznoSci
wskazanych
w art.46 ust.4a i 5
ustawyna kazdepisemne2Edanie
zgloszonepzez Zamawiajqcego
w terminiezwiqzania
ofertq.
ilt.21zALtczKl
lll.3)WARUNKIUDZIALUW POSTEPOWANTU
ORAZOptSSPOSOBU
DOKONYWANTA
OCENY
SPELNIANIA
TYCHWARUNKOW
lll.3.2)Wiedzai do6wiadczente
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
minimum1 uslugiprzeprowadzenia
audytuprojekt6w
jednocze5nie
infrastrukturalnych
wsp6lfinansowanych
publicznych
ze Srodk6w
orazw ramachprogram6w
operacyjnych
wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w
UE,kt6re:- obejmowaly
weryfikacjq,
co najmniejzgodnoSci
realizaqiprojektu
z postanowieniami
umowyw zakresie
finansowym
tj. kwalifikowalnoSci
wydatk6wponiesionych
w ramachrealizacji
umowyorazterminowoSci
i prawidlowoSci
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rozliczenia
umowy,oraz- bylywykonanez zachowaniem
zasadybezstronnoSci,
tj.
Wykonawca
bylpodmiotem
zewnqtrznym
w stosunku
do podmiotu
audytowanego
oraz
zlecajqcego
realizacjq
audytui niezwiqzanym
przeznichpoleceniami
co do treSciopinii,oraz
-zaRonczyly
sigwydaniem
opiniiwweryfikowanym
zakresie,
lll.3.4)Osobyzdolnedo wykonaniazam6wienia
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
dysponowanie
potencjalem
odpowiednim
technicznym
orazosobami
zdolnymi
do wykonania
- Zamawiaiqcy
zam6wienia
uzna,iz wykonawca
spelniawarunekudzialuw postgpowaniu,
je6li
wykaze,ze w skladzespoluaudytowego,
skierowanegcl
do realizacji
niniejszego
zam6wienia,
wejdqosobyo kwalifikacjach
i doSwiadczeniu
ponizej:
okre6lonym
co najmniej2osoby
posiadajqce
kwalifikacje
zawodowe
do przeprowadzania
audytuwewnqtrznego
zgodniew art.
286ustawyz dnia27 sierpnia
2009r. o finansach
publicznych
Dz.U. Nr 157,poz.1240z
po2n.zm.tj: posiadajqce
jedenz certyfikat6w:
Certified
Internal
AuditorClA,Certified
Government
AuditingProfessional
CGAP,Certified
Information
Systems
AuditorCISA,
Association
of Chartered
Certified
Accountants
ACCA,Certified
FraudExaminer
CFE,
Certification
in ControlSelf-Assessment
CCSA,Certified
Financial
Services
AuditorCFSAlub
Chartered
FinancialAnalyst
CFA,lubposiadajqce
zlo2ony,
w latach2003-2006,
z wynikiem
pozytywnym
egzaminna audytora
pzed KomisjqEgzaminacyjnq
wewnqtrznego
powolanq
pzez Ministra
Finansow,
lubposiadajqce
praktykq
dwuletniq
w zakresie
audytuwewngtrznego
i legitymujqce
siqdyplomem
ukohczenia
studi6wpodyplomowych
w zakresie
audytu
wewngtznego,
wydanymprzezjednostkq
organizacyjnq,
ktoraw dniuwydaniadyplomuby{a
uprawniona,
zgodnie
z odrqbnymi
ustawami,
do nadawania
stopnia
naukowego
doktora
nauk
'1
ekonomicznych
lubprawnych,
lubposiadajqce
uprawnienia
bieglego
rewidenta.
co najmniej
osobaposiadajqca
uprawnienia
do badaniasprawozdah
finansowych
zgodniez ustawqz dnia
7 mla 2009rokuo biegfych
rewidentach
podmiotach
iich samozqdzie,
uprawnionych
do
badaniasprawozdafl
finansowych
publicznym
oraznadzorze
Dz.U. Nr 77,poz.649z po2n.
zm.,dotychczasowe
projektow
do6wiadczenie
w zakresie
audytowania
finansowanych
ze
publicznych
Srodk6w
orazwiedzqz zakresufunkcjonowania
funduszy
strukturalnych
co
najmniej
2 osoby,posiadajqce
kaldaosobadoSwiadczenie
w przeprowadzeniu
minimum1
audytuprojektu
publicznych
finansowanego
ze Srodk6w
wykonanych
w okresieostatnich
3 lat
pzed uplywem
terminuskladania
ofert,co najmniej
I osobaposiadajqca
do5wiadczenie
w
pzeprowadzaniu
audytuprojektow
infrastrukturalnych
w ramachprogram6w
operacyjnych
wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w
UE,wykonanych
w okresieostatnich
3 latprzeduplywem
terminuskladania
ofert,kt6ry- obejmowat
weryfikacjq
projektu
co najmniej
zgodnoSci
realizacji
z postanowieniami
umowyw zakresie
finansowym
tj. kwalifikowalno6ciwydatk6w
poniesionych
w ramachrealizaqiumowyorazterminowoSci
i prawidlowo6ci
rozliczenia
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umowy,oraz- bylwykonanyz zachowaniem
zasadybezstronnoSci,
tj. Wykonawca
byl
podmiotem
zewngtrznym
w stosunku
do podmiotu
audytowanego
orazzlecajqcego
realizacjq
audytui niezwiqzanym
przeznichpoleceniami
co do treSciopinii,oraz-zakohczyl
sig
wydaniem
opiniiw weryfikowanym
zakresie.
do5wiadczenie
zwiqzane
z badaniem
,1osoba
prawidlowoSciwykorzystania
dotacjize Srodk6w
budzetupahstwa,
co najmniej
posiadajqca
do5wiadczenie
w przeprowadzeniu
minimuml audytuzwiqzanego
z badaniem
prawidlowo6ciwykorzystania
dotacjipochodzqcych
ze Srodk6w
budzetupahstwa,
doSwiadczenie
w przeprowadzaniu
audytuorazwiedza
i doSwiadczenie
bqdqceniezbqdne
pzy audyciedanegoprojektu
co najmniej
1 osobaposiadajqca
doSwiadczenie
w
pzeprowadzeniu
minimum'1audytuz zakresurachunkowo5ci,
co najmniej
1 osoba
posiadajqca
do6wiadczenie
w przeprowadzeniu
minimum1 audytuw zakresierob6t
budowlanych,
co najmniej
1 osobaposiadajqca
doSwia<lczenie
w przeprowadzeniu
minimumI
audytuw zakresie
publicznych
zam6wiefi
UwagaOd wykonawcy
zale2yczyw zespolebqdq2
osobyczywiqcej.Waznejestabyosobywymienione
wykazieposiadaty
odpowiednie
kwalifikacje
i doSwiadczenie.
lll.4)INFORMAGJA
o oSwADczENtAcHLUBDoKUMENTAcH,
JAKTEMAJADosrARczyc
VVYKONAWCY
W CELUPOTWIERDZENIA
SPELNIANIA
WARUNKOW
UDZIALU
W
POSTEPOWANIU
ORAZNIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE
ART.24UST.1
USTAWY
fll.4.1)W zakresiewykazaniaspe{'niania
przezwykonawcewarunk6w,o kt6rychmowaw art.22
ust. 1 ustawy,opr6czo6wiadczenia
o spelnianiuwarunk6wudzialuw postgpowaniu
nale2y
przedlo2y6:
' potwierdzenie
posiadania
uprawniehdo wykonywania
okreSlonej
dzialalnoSci
lub czynnoSci,
jezeli przepisyprawa naktadajqobowiqzekich posiadania,w szczegolnoSci
koncesje,
zezwolenia
lublicencie:
' wykaz os6b, ktore bqdq uczestniczy6
w wykonywaniuzam6wienia,w szczegolno6ci
jakoScilub kierowanie
odpowiedzialnych
za Swiadczenie
uslug,kontrolg
robotami
budowlanymi,
wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji
zawodowych,
doSwiadczenia
i wyksztalcenia
niezbqdnych
do wykonania
zam6wienia,
przeznie czynnoSci,
a takzezakresuwykonywanych
orazinformacjq
o podstawie
do dysponowania
tymiosobami;
. o5wiadczenie,
2e osoby, ktore bqdq uczestniczyiw wykonywaniu
zam6wienia,posiadajq
jezeliustawynakladajq
posiadania
wymagane
uprawnienia,
obowiqzek
takichuprawnieh;
Xl.4.2lW zakresiepotwierdzenia
niepodlegania
wykluczeniuna podstawieart.24 ust. 1 ustawy,
nafe2yprzedNo2y6:
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. oSwiadczenie
o brakupodstaw
do wykluczenra;
' aktualnyodpis z wlaSciwego
rejestrulub z centralnejewidencjii informacjio dzialalnoSci
jezeli odrgbneprzepisywymagajqwpisu do rejestrulub ewidencji,w celu
gospodarczej,
wykazania
brakupodstawdo wykluczenia
w oparciuo art.24ust.1 pkt2 ustawy,
wystawiony
nie
wcze6niej
niz6 miesiqcy
przeduplywem
terminuskladania
wnioskow
o dopuszczenie
do udzialu
w postqpowaniu
o udzielenie
zamowienia
alboskladania
ofert;
lll.4.3)Dokumentypodmiotowzagranicznych
Je2eliwykonawca
ma siedzibglub miejscezamieszkaniia
pozaterytoriumRzeczypospolitej
Polskiej,przedkNada:
111.4.3.1)
dokumentwystawionyw kraju,w kt6rymma siedzibglub miejscezamieszkania
potwierdzajqcy,2e:
' nieotwartojegolikwidacji
- wystiawiony
ani nieogloszono
upadlo6ci
niewczesniej
niz6 miesiqcy
przeduplywemterminuskladaniawniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniu
o
udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert:
lll.4.4)Dokumentydotyczqceprzynate2nosci
do tej samejgrupy kapitaNowej
' listapodmiotow
nalezqcych
do tej samejgrupykapitalowej
w rozumieniu
ustawyz dnia16 lutego
2007 r. o ochroniekonkurencji
i konsument6w
albo informiacji
o tym, ze nie naleaydo grupy
kapitalowej;

SEKCJAlV: PROGEDURA
lv.1)TRYBUDZIELENTA
ZAMOW|EN|A,
1V.1.1)
Tryb udzielenia
zam6wienia:przetarg
nieogranl
czony
rv.2)KRYTERTA
OCENYOFERT
lV.2.1lKryteriaocenyofert:najnizsza
cena.
rv.4)TNFoRMACJE
ADMTNTSTRACYJNE
1V.4.1)
Adresstrony internetowej,
na kt6rejjest dostgpnaspecyfikacjaistotnychwarunk6w
zam6wienia:
pl
www.amuz.
bydgoszcz.
Specyfikacjq
istotnychwarunk6wzam6wieniamo2nauzyska6pod adresem:w siedzibie
zamawiajqcego
od poniedzialku
do piqtkuw godz.od 8.00do 14.00pok.013A.
1V.4.4)
Terminskladaniawniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniu
lub ofert:
godzina10:45,miejsce:
15.04.2013
pokrij18 sekretariat.
Siedziba
zamawiajqcego
1V.4.5)
Terminzwi4zania
ofertq:okresw dniach:30 (odostatecznego
terminuskladania
ofert).
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4v.4.171czy
przewidujesig uniewainieniepostgpowania
o udzieleniezam6wienia,
w pzypadku
nieprzyznania
Srodk6wpochodzqcych
z bud2etuUnii Europejskiej
orazniepodlegajqcych
zwrotowi6rodk6wz pomocyudzielonejprzezpafstwa czlonkowskieEuropejskiego
Porozumieniao WolnymHandlu(EFTA),kt6re mialy by6,przeznaczone
na sfinansowaniecalosci
lub czg5cizam6wienia:nie
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