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Sprawa nr DG-24/ 1lU /2013

SPECYF'IKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWIENIA
w postgpowaniuo udzieleniezam6wieniapublicznego
prowadzonymw trybie przetargu nieograniczone
go
na
Wykonanie audytu zewngtrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00-04-017
lll
pod nazrv4 : ,,Roboty odtworzeniowo-konserwatorskiezabytkowej sali koncertowej
oraz elewacji zabytkowego budynku zprrywrficeniem jej XlX-wiecznego stanu zgodnie
z zztw iet dzonym proj ektem "

WartoS6zam6wienia nie przekracza14 000 euro

Bydgoszcz, kwiecieri 20I3r.
Projekt wsp6lfinansowanyz Europejskiego Funduszu Ronuoju Regionalnegow ramach RegionalnegoProgramu
Operacyjnego llojew1dztwa Kujawsko - Pomorskiego na latq 2007 - 2013
Projekt do/inansowanyze irodk6w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamdwienie

Jinansowane

jest

Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
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ze

irodkdw

wlasnyck

Akademii

Muzycznej

im

Feliksa

cz\sc r PosTANowrENrA
ocoLNE
l.Nanva i adres zamawiajqcego
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
85-008,ul. J. Slowackiego7
REGON 000842390,NIP ss4 031 32 2s
tel.052l321 05 82 faks: 052 321-23-50,
www.amuz.bydgoszcz.pl
emai L' z_salu b@uuuL_UvdggtzpzJil
2.Tryb udzielenia zam6wienia
Postgpowanieprowadzonejest w trybie przetargunieograniczonego,na podstawie art. 39 i nastgpnych
ustawyzdnia29 stycznia2\\4r. Prawo zam6wiehpublicznych
(Dz. U. 22010r. Nr 113,poz.759
zpoLn. zm.) zwanejdalej ,,ustawq".
3.iLr6dlo finansowania
DofinansowanieProjektuRPO nr RPKP .07,01.00-04-017111
pod nazwq: ,,R.obotyodtworzeniowokonserwatorskie sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywr6ceniem jej XIXwiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem" realizowanegow ramach Osi priory.tetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarachwymagaj4cych odnowy. Dzialanie 7.1 Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa KujawskoPomorskiegona lata 2007-2013.
Projekt dofinansowanyze Srodk6wMinistra Kultury iDziedzictwa Narodowego.
Calkowita wartoS6projektu : 4 000 000,00zl
z tego kwota dofinansowania:
EFRR :
995 510,50z+
MKiDN: 2 239898,6321.
Srodki wlasneAMFN:
764 590,87zt

CZ\SC II PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.Opis przedmiotu zam6wienia.
1.1 Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie jednego badania - audytu zewnEtrznegopoprzez
sprawdzenieczy projekt jest realizowany zgodnie z umow4 i wnioskiem o dofinansowanie
projektu poprzez m. in. zweryfikowanie, czy wnioski o platno66s4 ztgodnez wymaganiami
zawafimi w umowie o dofinansowanie projektu, azy s4 one poparte odpowiednimi
dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostaLyrzeczywiicie poniesione i czy
molna uznadj e za vrrydatki kwal ifi kowane.
L2 Przedmiotemaudytu jest kompleksowa analizadokumentacji oraz stosowanychprocedur
kontroli wewngtrznej w odniesieniu do przekazywania t rozliczania otrzymanych Srodk6w,
procedur akceptacji wydatk6w kwalifikowanych w zakresie zasadnoScii odpowiedniego
udokumentowania, sprawozdawczo5ci z projektu tLe szczeg6lnym uwzglgdnieniem
osi4gnigcia zalolonych cel6w i realizacji postanowiefi umowy o dofinansowanie,
weryfikacja wszystkich poniesionych wydatk6w rwi4zanych z dofinansowaniemw ramach
w/ w projektu.
2.Audyt nileiry przeprowadzi6 w spos6b zgodny z z
- Migdzynarodowymi StandardamiRewizj i Finansowej,
- ustaw4 z dnia 7 maja 2009r. o biegtych rewidentach i ich samorz4dzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdaf finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U.
22009r.Nr 7 poz. 649),
-wltycznymi
programowymi Instlrtucji Zarz4dzaj4cej RPO WK-P, dotycz4cymi
przeprowadzaniaaudytu projekt6w dofinansowywanych w ramach RegionalnegoProgramu
Operacyjnego Woj ew6dztwa Kuj awsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013,
- innymi obowi4zuj4cymiw tym zakresieprzepisamiprawa polskiegoi wsp6lnotowego.
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3.Cel audytu :
Przeprowadzenieaudytu ma na celu uzyskanie dowod6w pozwalaj1cych,z dostateczn4pewnoSci4,na
jednoznaczn4oceng przez podmiot przeprowadzaj4cyaudyt czy realizacjaprojektu przebiegazgodnie
z umowami o dofinansowanie projektu (IZ RPO WK-P oraz Promesa MKiDN) i wnioskiem o
dofinansnwanie projektu. Zyskanie tych dowod6w nastgpuje w szczeg6lno6ciprzez sprawdzenieczy
dokumentacja odpowiada we wszystkich istotnych aspektach wymogom stawianym realizacji
projektu, aprzede wszystkim :
. c4 dzialania,na kt6re poniesiono wydatki rzecrywiicie zostaly zrealizowane,
. c4 wnioski o platno66 s4 zgodne z vqtmaganiami zawafimi w umowie finansowania
dzialania,
. cU wnioski o platno6ds4 poparte odpowiednimi dokurnentamifinansowymi,
. c4 dane zawarte w ksiggach rachunkowych s4 zgodne z dokumentami ksiggowymi
( faktury i/lub inne dokumenty o r6wnowaznej wartoScidowodowej ),
. oraz czy dane zawarte we wnioskach o platno3d i sprawozdaniachz realizacji projektu sq
zgodne z danymi zawarfimi w ksiggachrachunkowych beneficjenta.
Opinia przedstawiona w raporcie z audytu powinna zawierad caloSciow4 oceng realizowanego
projektu. Wnioski powinny zostal sformulowane na podstawie analizy poprawnoSci
i wiarygodno3ci dokument6w powstalych przy realizacji projektu.
Raport wraz z opini4 wyruilon4 na podstawie zebranych danych powinien odnosi6 sig do uzyskania
racjonalnegozapewnienia,2e wydatki poniesionew ramach projektu s4 kwalifikowane, a realizowany
projekt jest zgodny z umow4 finansowania dzialaniai wnioskami o dofinansowanieprojektu.
4. Metodologia og6lna audytu :
Audyt powinien byi wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi migdzynarodowymi
standardami.Podmiot przeprowadzaj1cyaudyt winien w sporz4dzonymraporcie z audytu wskaza6
standardyw oparciu, o kt6re aud1.tbyl przeprowadzony,a takZe okre6li6 metodologig doboru danych
poddawanych ocenom z uzasadnieniem,potwierdzaj4cym wiarygodnoid prryjgtej metodologii. W
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i profesjonalizmu czynnosci audytorskie
winny by6 wykonywane przez zespoty pr4rnajmniej dwuosobowe przry czym czlonkowie tych
zespol6w powinni by6 dobierani ze wzglgdu na posiadane kwalifikacje zgodne z charakterem
stawianych im zadah,
5. Zakres audytu :
Audyt powinien obejmowa6 wszystkie istotne aspekty realizacji projektu, atv szczeg6lnoScianalizE
poprawnoSci,wiarygodnoSci i sp6jnoSci: dokumentacji nvi1zanej zrealizacj1 projektu, stosowanych
procedur kontroli wewngtrznej, procedur akceptacji wydatk6w kwalifikowanych w zakresie ich
zasadnofci i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdan z realizacji prr:jektu ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem realizacji przyjgtych cel6w i postanowief umowy o finansowanie dzialania oraz
wniosk6w o dofinansowanieprojektu.
l) W celu stwierdzenia,2e projekt realizowanyjest zgodnie z opisanymi vryzej kryteriami, a wydatki
s4 kwalifikowalne, to w szczeg6lno6cinaleirysprawdzi6 :
. zgodno6l realizacji projektu z przepisami o rachunkowoSci oraz finansach publicznych,
prawo zam6wief' publicznych),
. c4 procedury kontroli wewngtrznej beneficjenta zapewniai4 prawidiowo66 realizacji
projektu, rzetelno66wniosk6w o platno56,oraz 2e ponoszonewydatki s4 kwalifikowalne,
. zgodnoSl realizacji projektu z wnioskiem i umow4 o dofinansowanie, dokumentaci4
techniczn4wykonawcz4, protokolami odbioru rob6t,
. zgodnoddzakresu um6w zawafich z wykonawcami z dokumentaci4 projektow? techniczn4,
wnioskiemo dofinansowanieoraz umowami o dofinansowanie,
o poprawnoS6systemu gromadzenia,przechowywania i archiwizacji dokument6w dotycz4cych
projektu,
r prawidlowoS6, wiarygodnoS6 i sp6jno56 dokumentacji dotyczqcej projektu z danymi
zawafimi we wnioskach o platnoSi i ksiggachrachunkowych,
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a
a

czy dzialania przewilziane we wniosku o dofinansowanie zostaLyrzecrryiscie podjgte i w
jakim stadiumsig znajduj4,
czy wydatki wykazanp w dokumentach zostaly faktycznie poniesione,
c4/ poniesione wy{atki s4
kwalifikowalne i cry spos6b ich dokumentowania i
ewidencjonowania w ksiggachrachunkowych beneficjentajest prawidlowy,
czy Srodki finansowp przeznaczonena realizacjg projektu byty i s4 przechow)rwane na
;zystkie platnodci dokonyrvane z tego rachunku
reracji w ksiggach rachunkowych pozwala na
m,

a
o

o

poprawnoSdsprawoz{afi z realizacji proj ektu,
wiarygodnoS6 wniosk6w o platnoS6 w zakresie sprawozdawczoSci z rcalizacji
projektu,
odnoSnie danych rzeczorych
oraz osi4gania zakladanych cel6w
i wskaZnikow.
czy beneficjent wdro4yl zaleceniaprzeprowadzonychkontroli/audytu oraz usun4l ewentualne
nieprawidlowoSci,
czy wypelniane s4 oQowi4zki nalo2one na beneficjerrtarealizuj4cegoprojekt w ramach RPO
WK-P w zakresie prz|kazywania informacji o projekcie i stosowaniaSrodk6wpromocji,
poprawnoS6stosowaqychw ramach realizacji projektu procedur zam6wiefi publicznych.

2) Wykaz dokument6w pqdlegaj4cych sprawdzeniu:
Badanie obejmuje nastgpuj4ce dokumenty ujgte w 1 wniosku o platnoS6,w okresie od
sierpnia 2010r. do malca 2013r., z przerw4 w realizacji zadania od stycznia 2011r. do
grudnia 20llr. z
a) czg56finansowa:
- prace budowlane - 16 faktur wrazzzal4cznikami;
- nadz6r inwestorski branpowy - I faktw wraz z zal4cznikami
- promocja projektu RPO r 2 fakttry wrazzzaL4cznikami
- liczba operacjiksiggowlch - nie wigcej niZ 500 (w tym ksiggowaniaoperacji
bankowych),
b) postgpowania z zakresp zamowiert publicznych wraz z realizacj1 zawafich z wykonawcami
um6w:
- wykonanie rob6t budor,ylanychw ramach projektu RPO (procedurazgodnie z art.47 ustawy
pzp);
- usluga nadzoru inwestorskiegodla rob6t bran2owych projektu RPO (procedurazgodnie z afi..39
ustawy pzp);
- promocjaprojektu RPO (procedurazgodniez arl.39 ustawy pzp);
6.Spos6bi terminy przedltawienia wynik6w przeprowadzonegoaudytu:
Po przeprowadzeniu audyltu audytor zobowi4zanyjest do przedstawienia raportu zawieraj4cego
postgpowania.
opinig z przeprowadzonegp
Raport z audytu zewnEtrVnego,w kt6rym przedstawione zostan4 w spos6b jasny, rzetelny i
zwigzly, poczynione ustalQniai wnioski powinien zawieradnastgpuj4ceelementy :
- nazwg i adresaudytowahegobeneficjenta,
- miejsce i datg sporz4dzEniaoraz podpisaniarapoftu z audytu,
- numer audytowanegowlniosku,
- nazwQi adrespodmiotu przeprowadzaj4cegoaudyt,
- imiona i nanviska audy.for6wuczestniczqcychw audycie,
- okres objEff audfiem,
- cel audytu,
- zakresprzedmiotowy a{dytu,
- podjgte czymoSci i zastlsowane techniki przeprowadzaniaatdylu,
' zwiEz-tyopis dziatahje{nostki w obszarzepoddanym audytowi zewngtrznemu,
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kryteriadokonywanych
ocen,
ustalenie stanufaktyc zlego,
Wkaz dokument6w na podstawie , kt6rych stwierdzono stan faktyczny lub zaznaczenie
brak6w w dokumentacji, !t6r4 winny jest przechowywadbeneficjent,
- wykaz procedur wewqgtrznych podlegaj4cych audytowi oraz ocena przyj gtych rozwi4zaf.
proceduralnych,
Wkaz os6b, kt6re pdzielaly wyja6nieri w zwi1zku z audytowanymi obszarami wraz
z opisemudzielonychwyj{6niefi,
- wykaz stwierdzonych problem6w w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi
oraz znaczenia,
- okreSlenieorazanalizaprzyczyni skutk6w uchybief,
- uwagi i zaleceniaw sprawie usunigciastwierdzonych uchybieri lub wprowadzeniausprawnieri,
- opinia w zakresiespelnieniawszystkich wymog6w okre6lonych w audycie.
-

Wszystkie strony raportu I przeprowadzonegoaudyu powinny by6 ponumerowanei parafowane
przez audytorazewngtrznqgo.
Raport koricowy bgdzie {ostarczony ZamawiajEcemuw jEzyku polskim w 2 egzemplarzachw
formie papierowej i elektrdnicznej (CD-ROM).
l.Opis ProjektuRPO
Projekt polegaj4cy[a modernizacjibudynku ptzy ul. Gdariskiej20 wraz z jego pierwszym
wyposazeniem,m.id. w instrumenty mtzyczne, jest realizowany w centrum Bydgoszc4r, na
j ednej z najbafiziej feprezentacyjnych ulic miasta.
. z kohca XIX wieku zostal przekazany Akademii
ra podstawie aktu notarialnego. Zgodg na to wyrazil
orskiego.
rriskiej 20 nie byl modernizowany od lat 40-tych XX
wieku, konsekwencjq czegojestkoniecznoS6podjgciagruntownychprac budowlanychoraz
konserwatorskich. Stan techniczny budynku nie pozwalal nLa jego bezpoSrednie
wykorzystanie dla c9l6w dydaktycznych.
Projekt jest czgSci4inwestycji realizowanej w budynku, w ramach kt6rej podjgto juZ prace
modernizacyjne, fininsowane wyl4cznie ze Srodk6w wlasnych Akademii. Rezultatem calej
inwestycji bEdzieobiekt o powierzchni uzytkowej 2002,9I m2 i kubaturze 8400 m3.

Praceobjgte projekt$m dotycz4 modernizacji pomieszczeho l4cznej powierzchni 852,93m2.
Na powy2szqpowieilVchnigskladajq sig nastgpujqcepomieszczenia:,salakoncertowa wraz z
antresolq, szatnia Qg1lnodostgpna,garderoby, orkiestron, magazynfortepianIw, magazyn
instrumentdw muzyiSnych,podscenium,pomieszc'zeniamagazynowe,sanitariaty oraz ciqgi
komunikacyjne.
Bardzo istotny jest fakt, i2 l4czna powierzchnia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami
uzupelniaj4cymi replizowanymi w ramach projektu, stanowi okolo 42,58yo caloSci
;kiej 20 objgtej inwestycj4. Realizacja projektu RPO
rc budowlane, nadz6r inwestorski braniowy, promocja
ry jest kosztem niekwalifikowalnym projektu i jest
:ademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Realizacja projektu w istotny spos6b przyczyni sig do podniesienia i profesjonalizacji
standard6w ksztalcdnia, a Wm samym poziomu wiedzy i kwalifikacji absolwent6w oraz
rozwoju ich talent6r,V.
2.Spos6brealizacji audytu ,
Badanie erudytowe dbejmuje przede wszystkim sprawdzenie na podstawie wszystkich
dokument6w zwiazanlrchz Proiektem :
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z umow4 i wnioskiem o dofinansowanie oraz
in. z:
- Rozporz4dzeniefrRady (WE) nr 1083/2006z dnia l1 lipca 2006 r. ustanawiaj4cym
przepisy ogQlne dotycz4ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiegq Funduszu Spolecznego otaz Funduszu Sp6jno6ci i uchylaj4cym
rozporz4dzeni! nr 1260I 1999,
- Rozporz4dzenierh(WE) nr 108112006ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i uchylaj4cym r pzporzqdzenie(WE) nr 7783I 1999,
- Rozporz4dzenierfrKomisji (WE) nr 182812006z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiaj4cym
szczeg6lowe ./asady wykonania rozporz4dzenia Rady (WE) nr 108312006
ustanawiaj4cegd przepisy og6lne dolycz4ce Europejskiego Funduszu Ronroju
Regionalnego,puropejskiego Funduszu Spolecznegooraz Funduszu Sp6jnolci oraz
rozporzydzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
- ustaw4 z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadachprowadzeniapolityki rozwoju (Dz. U. 22009
Nr 84, poz. 7 12 E pofin.zm.),
- ustaw4 z dnia 2,9 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz. Il. z 2010
Nr 113,poz.759zpohn.zm.),
- ustaw4zdnia2/ sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157, poz.l240
zpo:Zn.zm.),
- ustaw4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.l623
zpo'Ln.zm),
- ustaw4 z dnia 29 wrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci(Dz. U. Nr l2l, poz. 59I z p62n.
Wojew6dawa Kuj awsko-Pomorskiego na lata
92107 przez Zarz4d Wojew6dztwa Kujawsko7 r. zpo1niejszymi zmianami,
- Szczegotowyn| Opisem Priorytet6w Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa fujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjgtym Uchwal4 Nr
161170109ZarzfuduWojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 26 lutego 2009 r.
zp62n.zm.
- wyfycznymi lnstl4ucji Zarz4dzajycej R.egionalnym Programem Operacyjnym
Woj ew6dztwaKpj awsko-Pomorskiegona lata 2007-20T3;
oraz dokumentaicj4 techniczn4wykonawcz4, protokolami odbioru rob6t.
2) zgodnof;dtreSci um6w zawafich z wykonawcami z dokumentacj4 projektow4 techniczn4,
wnioskierno dofinansbwanieoraz umowami o dofinansowanie
3) czry procedury korltroli wewngtrznej zamawiai}cego zapewniai4 prawidlowoS6 realizacji
Projektu,rzetelnoS6whiosk6w o platno66,oraz 2e ponoszonewydatki s4 kwalifikowane,
4) czry zamawiaj4cy posiada odpowiednie procedury finansowo-ksiggowe oraz procedury
dotycz4ce,w odniesieiriu do ka2dej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej,
planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego
postgpowania o udziplenie zam6wienia publicznego, sprawozdaniaz postgpu prac oraz
sprawozdariz przeprowadzonychweryfi kacji i audyt6w;
5) prowadzeniaprzez iamawiaj4cego odrgbnej ewidencji ksiggowej napotrzeby projektu;
6) kwalifikowalno6ci livydatk6w oraz sposobuich dokumentowaniatj. czryponiesione wydatki
s4 kwalifikowane i czy spos6b ich dokumentowania i ewidencjonowania w ksiggach
rachunkowych zamawlaj4cegoj est prawidlowy
7) czry stosowany system ewidencjonowania operacji w ksiggach rachunkowych pozwala na
wyodrgbnienie operacji zw i4zanych z Projektem;
8) prawidtrowoS6,wi[rygodnoS6 i sp6jnoS6 dokumentacji dolycz4cej Projektu z danymi
zawafimi we wniosk4ch o platno66i ksiggachrachunkowych;
9) wiarygodno5ci wniosk6w o platnoS6w zakresie sprawozdawczoSciz realizacji Projektu,
odnoSniedanych rzec4owychoraz osiqganiazakladanychcel6w i wskaZnik6w, tj czy wydatki
wykazane w dokum enlach zo staly f akty cznie poni esi one;
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10) czy Srodki finans{we ptzeznaczonena realizacjg Projektu byly i s4 przechowywane na
wyodrgbnionym rachulnkubankowym i czy wszystkie platnoSci dokonywane z tego rachunku
dotyczyLyProjektu
1l) czy zamawiaj4q,f wdrozyl zalecenia przeprowadzonych kontroli/audflu oraz usun4l
ewentualnenieprawidfowo6ci;
12) systemuarchiwizacji dokumentacjizgromadzonejw ramach realizowanegoProjektu;
13) czy zamawiaj4cyf w zakresie informacji i promocji, stosuje sig do zapis6w zwafich
w umowie o dofinansowanieProiektu.

UWAGA:
W przypadku czfnnoSci kontrolnych Inst5ztucjiZarz4dzajycejoruz innych organ6w
kontrolnych, WykonarVcazobowiqzanybgdzie do udzielania Zamawiaj4cemuwyjaSnieri oraz
przedlohenia opinii dptycz4cych badanej dokumentacji Projektu w formie odpowiedzi na
zadawanepytania orgpnu kontroluj4cego w odniesieniu do wynik6w i zalecefi Wykonawcy
przedstawionychopinii i raporcie z atdytu w terminie wymaganym przez organkontroluj4cy.
3.Metodologia og6lna audytu (badariaudytowych),
Badanie audl'towb powinno
zostad przeprowadzone zgodnie z
polskimi
i migdzynarodowyimi standardami audytu. Wykonawca przeprowadzaj1cy audyt
zobowi1zany jest do okreSlenia na podstawie jakich standard6w bEdzie dokonywal
czynno6ci audytowy'ch. Zamawiq4cy wymaga aby wykorzystano do badania dokumentacji
projektu co najmniej nastgpuj4cemetody:
1) analiza dokumentacji projektu - dob6r pr6by - 100% dokumentacji wskazanej
w CzgSSiII pkt.1 ppkt.2 wynikaj4cej z realizacji Projektu, tak aby zapewnil
99,9o4ufinoSci,
2) ryrviad z pracownikami zwi4zanymi zrealizacj4 Projektu,
4.Spos6bi terminy przedst{wienia wynik6w przeprowadzonegobadania audytowego
Po przeprowadzeniulbadania audytowego Wykonawca zobowipzanvjest do przedstawienia
opinii i rapoftu ze zlodnoSci realizacji Projektu z zalohonymi celami audytu.
Raport z aludytu',\ 1 kt6rym przedstawione zostan4 w spos6b jasny, rzetelny i zwigzly,
poczynione ustaleni4i wnioski powinien zawieradnastgpuj4ceelementy :
1) Informacjeog6lnq:
- nazwg i adresaudy{owanegoZarnawiaj4cego,
- datg sporzqdzenialaportu,
- numer audytowane[o wniosku,
- imiona i nazwiska pudytor6w uczestnicz4cychw audycie,
- okres objety audytelm.
2) Cel i rnetodologiataudytu:
- cel audytu,
- zakres przedmioto{y audytu,
- podjgte czynno6ci i zastosowanetechniki przeprowadzaniaaudfiu,
- potwierdzenie, 2e badanie audytowe zostalo przeprowadzone na podstawie wszystkich
Projektu,
rdatki poniesione na podstawie sprawdzonych
alifikowalne,
rrych stwierdzono stan faktyczny w wymienionych
wyLej obszarach; lub zaznaczenie brak6w w dokumentacji, kt6r4 winny jest
Przechowl'w a6 Zalnaw iaj 4cY.
4) Wykaz procedilr wewngtrznych podlegaj4cych audytowi oraz ocena przyjgtych
r ozw i4zahproced{ralnych.
5) Opis stanu faktycznego biezEcego zaawansowania realizacji Projektu zgodnie ze
szczeg6lowymza(resem audytu zawartym w umowie na przeprowadzenieaudytu.
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6) Wykaz os6b, ktdre udzielaly wyjaSnieri w zwi1zku z audytowanymi obszarami, wraz
z opisemudzielonychwyjaSnief.
7) Wykaz stwierdzdnych problem6w w trakcie realizacji projektu wtaz ze wskazaniem ich
wagi orazznacze4ia,czy jakichkolwiek z tych problem6wma charaktersystemowy.
8) Okre$lenieoraz a'nalizaprzyczyni skutk6w uchybieri.
9) Uwagi i zaleceilia w sprawie usunigcia stwierdzonych uchybief lub wprowadzenia
tkich wymog6w okre5lonychw zakresieog6lnym
< z wydatkow za niekwalifikowalny, dokonanie
podanie moZliwych korekt, po dokonaniu kt6rych
wydatek bgdzie mpzna uzna6 zakwalifikowalny.
Wszystkie strony opinii i raportu z przeprowadzonego audytu (badania audytowego)
powinny byi pomimerowane, parafowane oraz podpisane przez czlonk6w zespolu
audytowego i Wykolrawcg.
Opinig i raport zbailania audytowego bgd4 dostarczoneV,amawiaj4oemuw jgzyku polskim
w 2 egzemplarzachw formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF na no6niku CD
lub DVD. Wszystliie dokumenty oraz noSniki winny by6 oznaczone obowi4zuj1cymi
logotypami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury i
Dziedzictw a NarodQwego.
5. Do zadafi wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uzn na z
najkorrystniejsz4 przed
rozpoczgciemwykonania uslugi audytuo naleiry opracowanie i przedstawienie Zamawiaj4cemu
do akceptacji programu audiytu zawieraj4cego szczeg6low4metodotogigprowadzenia audytu, w
tym przedstawienie krytbri6w oceny, harmonogramu realizacji zadanit, projekt6w
dokument6w, kt6re wykonarlvcazrmierza zastosowa6- w terminie do dnia podpisania umowy.
6.Wymaganyokres gwarancjijakoSci oraz rgkojmi za wady od daty odbioru koricowegodo koiica
trwaloSciProjektu tj. do 31.12.2018r.zgodniez Metodologi4 oceny kryteri6w wyboru projekt6w dla
RegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojew6dztwaKujawsko-Pomorskiegona lata2007-2013
T.Nazwy i kody ok.reSlonewe Wsp6lnym Slowniku Zamowieh
79212040-3- Usluli audytu
8.W przypadku zamierzqnia zlecenia wykonania
czg(ci przedmiotu zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawQom wymagane jest,
aby wykonawca wskazal tg czg36
w formularzu oferty.
9.Zamawiaj4cy nie przewiduje zebraniaz wykonawcami.
2.Termin wykonania zam6wienia i warunki platnoSci.
2.1Wymagany termin realizacii przedmiotu umowy (badania audflowego)
a) Udostgpnienie prlez Zamawiaj4cego dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia
badania audytowe[o w budynkach Akademii Muzycznej nast4pi
w okresie 14 dni Qd daty podpisania umowy.

2.2 Harmonogram maksyrJralnegoterminu wykonania badania audytowego :
a)-kontrola i weryfika{a wszystkich dokument6w zwi4zanychz projektem- w dniach
w ci4gu 3 dni od datf podpisania umowy.
b)- ustalenie i przekazlnie wniosk6w, sporz4dzeniewstgpnej opinii i raportu- w dniach
w 4 i 5 dniu od daty podpisania umowy.
c) weryfikacja wstgpnej opinii i raportu przez Zamawiaj4cego i odniesienie sig do
otrzymanych materialiiw oraz sporz4dzeniei przekazanieostatecznejwersji opinii i raportu
po otrzymaniu od zarhawiaj4cegouwag do rapoftu, w dniach 10 i 11 od daty podpisania
umowy.
d)- zakohczenie-odbi6ropinii oraz rapoftu i sporz4dzenieprotokolu odbioru w 14 dniu od
daty podpisania umolw;r.
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2.4 Zamawiaj4cywymagQv'ryra2enia
zgodyna dokonanieplatno6ciprzelewemw terminiedo 21
awiaj4cegoprawidtowowystawionejfaktury VAT
rwienia faktury VAT bgdzie protok6l odbioru
e wykonanie
badania audytowego wraz

cz\Sc IIr zASADyUDZTALU
w posr4powANru
l0.Warunki udzialm w poftgpowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunk6w
1.1 O udzieleniezam6rnfienia
mog4 ubiegai sig wykonawcy,ld6rzy spelniaj4warunki
dotycz1<>e:
1.1"1 posiadaniaupfawnieri do wykonywania okreslonej dzialalno6cilub czynnoSci,jeZeli
przepisyprawa nafttadaj4obowi4zekich posiadania:
I.1.2 osoby frzycy'ne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce

i okreSlonew aft.22 ust.1ustawy dotyczqce:
twania okre5lonej dzialalnoSci lub c4ynnoSci
jeZeli udtawy naktadaj4obowi4zek ich posiadania
2) posiadar[ia niezbgdnej wiedzy i doSwiadczenia - Zamawiaj1cy uzna, Le
wykonawfa spelnia warunek udzialu w postgpowaniu,je2eli wykahe, iz wykonal
w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli
jest kr6ts4'- w tym okresie,
okresprofadzenia dziatralno6ci
a) pisemne iobowiqzanie innych podmiot6w do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnychzasob6w na okres korzystania zniqh pr4r wykonywaniu zam6wienia
(dotyczy przypadk6w, gdy wykonawca polega na wiedzy i doSwiadczeniu ,
potencjaletechnicznym,osobach,zdolnoSciachfinansowychinnych podmiot6wzgodnie z art. 26 ust.2b u Pzp). Przy czym, w przypadku gdy inny podmiot odda
wykonawpy do dyspozycji swoj4 wiedzg i doSwiadczenieto z przedmiotowego
zobowiqzitrnia musi takle wynika6 oSwiadczenie, i2 podmiot ten bgdzie
uczestnic{y6 w wykonyrvaniu czg5ci zamowienia.
b) minimufu 1 uslugi przeprowadzenia audS4u projekt6w infrastrukturalnych
jednoczerifrie wsp6lfinansowanych ze Srodk6w publicznych oraz w ramach
program6woperacyjnychwsp6lfinansowanychze Srodk6wUE, kt6re:
- obejrmowaly weryfikacjg, co najmniej zgodnoSci realizacji projektu
z posjtanowieniamiumowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalno5ci
wydaXk6w poniesionych w ramach realizacji umo\ry oraz terminowo6ci
i prauiidlowoScirozliczeniaumowy, oraz
- bV+Vivykonane z zachowaniem zasady bezstronnoSci,tj. Wykonawca byl
podmiotem zewngtrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz
zlecajXcegorealizacjg audytu i niervri4zanym przez nich poleceniami co do
tre6ciopinii, oraz
-zakohcVylysig wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.
3) dysponpwanieodpowiednimpotencjalemtechnicznym oraz osobamizdolnymi
do wykonrinia zamowienia - Zamawiaj4cy uzna, i2 wykonawca spelnia warunek
udzialu w postgpowaniu, je6li wykuhe, 2e w sklad zespolu audytowego,
skierowan{godo realizacji niniejszegozam6wienia,wejd4 osoby o kwalifikacjach
i do6wiadcZeniuokre6lonymponiZej:
a) co najmdiej 2 osoby posiadaj4ce kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania
audytu wpwngtrznego zgodnie w ar1. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

nnansachi:3Tffii;l
j3;;J)::il'J-x^I,^',::'t:;1ilLlj;'Auditor(c
Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified
Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered
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Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),
certification in control self-Assessment(ccsA), certified Financial
ServicesAuditor (CFSA) lub CharterddFinancialAnalyst (CFA), lub
o posiadajEce z\.o2ony,w latach 200312006, z wynikiem pozytlrvnym
egzamin na audytora wewngtrznego przed K.omisj4 Egzaminacyjn4
powolan4przezMinistra Finans6w,lub
o posiadaj4ce dwuletni4 praktykg w zakresie audytu wewngtrznego
i legitymuj4ce sig dyplomem ukof,czenia studi6w podyplomowych
w zakresie audytu wewngtrznego, wydanym przez jednostkg
organizacyjnq, kt6ra w dniu wydania dyplomu byla uprawniona,
zgodnie z odrgbnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego
>znychlub prawnych, lub
ia bieglegorewidenta.
rdaj4ca uprawnienia do badania sprawozdaf
: dnia 7 maja 2,009roku o biegtych rewidentach
i ich spmorz1dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdari
flnansowSichoraz nadzorzepublicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z p62n. zm.),
dotychczasd,wedoiwiadczenie w zalcresieaudytovlaniaprojekt6w finansowanych ze
i r odkrSwpub I i cznych or az w i edzg z zalcresufunkcj onowan i a fun duszy str uktur al nych
c) co najmniej 2 osoby, posiadaj4ce
(kuzd,a osoba) doSwiadczenie
w przeprfwadzeniu minimum I audltu projektu finansowanego ze Srodk6w
publicznyph wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplyrvem terminu
4ca doSwiadczenie w przeprowadzaniu audytu
w
ramach program6w
operacyjnych
UE, wykonanychw okresieostatnich3latprzed

"1q"f,fi:Tfi' Y3ffiilfn

zgodnosci
reatizacji
projektu
"['6Tu.;*ni".;

z pos[anowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalnoSci
wydadk6w poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowo6ci
i prar{idlowoScirozliczeniaumowy, oraz
- byl rtykonany z zachowaniem zasady bezstronno5ci, tj. Wykonawca byl
podmlotem zewngtrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz
zlecajpcego realizacjg audytu i niez''tvi4zanymptzez nich poleceniami co do
treScibpinii, oraz
-zakofrczylsig wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.
rloiwiadczeltie nuiqzane z badaniem prawidlo+uoici wykorzystania dotacji ze
ir odk6w bufl2etu paris tw a,
e) co najmrfiej I osoba posiadaj4cado6wiadczeniew przeprowadzeniuminimum
laudytu zwi4zanego z badaniem prawidlowoSci wykorzystania dotacji
pochodz4qychze Srodk6wbudzetu pafstwa,
rloiwiadczefuie w przeprowadzaniu audytu oraz wiedza i dofwiadczenie bgdqce
rojektu
r doSwiadczeniew przeprowadzeniuminimum 1
l do6wiadczeniew przeprowadzeniuminimum 1
audyu w zakresierob6t budowlanych,
h) co najmriiej I osobaposiadaj4cadoSwiadczeniew przeprowadzeniuminimum 1
licznych
ty czy wigcej. lVaine jest aby osoby wymienione
iwiadczenie.
4) sytuacjiekonomiczneji finansowej,
1.1.4wykonawcy nie podlegajqcywykluczeniu z udzialt w postgpowaniu.
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r.2
a) winni ustanolyi6 pelnomocnika (lidera) do reprezentowanizLich w postgpowaniu
o udzieleniez4m6wieniaalbo do reprezentowaniaw postgpowaniui zawarciuumowy
w sprawiezanl6wieniapublicznego,
b) ponosz4 solidaf n4 odpowiedzialnoll za wykonanie umowy.
1.3 Wykonawca moZg polegadna wied4, i doSwiadczeniu,potencjaletechnicznym,osobach
zdolnych do wyl{onania zam6wienia lub zdolnodciach finansowych innych podmiot6w
niezalehnieod chflrakteruprawnego lqcz4cychgo z nimi stosunk6w.
I.4 Wykonawcy wyltgpuj4cy wsp6lnie bgda oceniani lqcznie w zakresie warunk6w
okredlonych przey'.zamawiaj4cegow pkt 1.1.3 niniejszej czgsci siwz, a w pr4,padku
warunku okre5lo4egow pkt 1.1 4 niniejszej czgici siwz kaZdy z wykonawc6w powinien
spelnia6go oddziplnie.
2.Wykaz oSwiadczer{lub doftument6w, jakie maj4 dostarczyd wykonawcy w celu potwierdzenia
spelniania warunk6w udfialu w postgpowaniu
2.1. W celu wykazanla spelnianiaprzez wykonawcg warunk6w, o kt6rych mowa w aft..22
ust. 1 ustawy do oferty naIe?yzloty|
a) oSwiadczenieo spelnianiu warunk6w udziaLuw postgpowaniu- wz6r zal4czniknr 2 do
siwz,
b) wykaz wykon[nych, & w pr4rpadku Swiadczef okresowych lub ci4glych r6wnieZ
wykonywanyc[r, dostaw lub uslug w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania
warunku wie{zy i doSwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu,
oScijest kr6tszy r- w tym okresie,z podaniemich
ania i odbiorc6w, oraz zal4czeniem dokumentu
lub uslugi zostaty wykonane lub s4 wykonywane
WZ,

c) Wykaz os6b, k{6re bgdE uczestniczyl w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnoSci
odpowiedziah]ych za Swiadczenieusfug, kontroli jakoSci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do6wiadczeni4 i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia, a takae
zakresu wykcinywanych przez nie czynnolc| oraz informacja o podstawie do
dysponowaniatymi osobami - wz6r zal4czniknr 5 do siwz
d) O6wiadczenie, 2e osoby, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia,
posiadaj4 wyriragane uprawnienia, jeizeli ustawy naktadaj4 obowi4zek posiadania
takich uprawnleri -wz6r zal1czniknr 5 do siwz
2.2 W celu wykazapia braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia wykonawcy w okoliczno6ciach,o kt6rych mowa w art. 24 ust.1 ustawy do
oferty naleiryzlo2!6 nastgpuj4cedokumenty:
a) o6wiadczenieo $raku podstaw do wykluczenia -wz6r zal4czniknr 3 do siwz,
b) aktualny odpii z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnoSci gospodarczej jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
ewidencji, w cdlu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.7
pkt.2 U Pzp, , jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru, wystawionego nie
wczeSniejniZ 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofefl,- wz6r zalqcznik nr 3
SIWZ.

2.3 Wykonawca-zgodriiez art. 26.ust.2duPzp wraz z ofert4 przedl<lada:
1) listg podmiotd,w naTel4cychdo tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.24
ust,2pkt.5 uP4p,albo
2) informacjg o tYm, 2e nie naleLrydo grupy kapitalowej zal4cznik:nr9 do SIWZ
Z.4JeLeliwykonawca lvskazuj4c spelnianiewarunk6w, o kt6rych mowa w art.22 ust. 1 ustawy
polega na zasobacf innych podmiot6w na zasadachokreSlonychw art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te bgd4 $rafu u'dzialw realizacji zam6wienia. w odniesieniu do tych podmiot6w
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do oferty naleiry 4o46 dokumenty dolycz4cetego podmiotu w zakresie wymaganym od
wykonawcy okreSfonymw pkt2.2 niniejszejczgscisiwz.
2.5 W przypadkukiedi, podmiot trzeci udostgpniswoje zasobyna zasadachokreslonychw art.
26 ttst.2b ustawy, wykonawca zobowi4zanyjest dol4czyd do oferty pisemnezobowi4zanie
tego podmiotu pltwierdzaj1ce oddanie wykonawcy niezbgdnych zasob6w na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia.
2.6 Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sklada do[<umentlub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkdnia,potwierdzaj4ceodpowiednio,2e nie otwartojego likwidacji ani nie
ogtroszonoupadlo$ci- wystawiony nie wczeSniejniz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladaniaofert.
2.'7 W przypadku pQdmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie naleLlt dolqczyc pelnomocnictwo
upowaZniaj4ce dq reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publioznego.
2.8 Inne dokumenty:QSwiadczenie
o zachowaniuniezaleZnoSci
i bezstronnoSciaudytu osoby
lub podmiotu prowadz4cego audyt
w stosunku do Zamawiaj1cego/Instytucji
ZarzqdzajycejRPO WK-P - wz6r zal4cznikinr 6 i7 do siwz

cz\Sc Iv TNFORMACJE
o sPosoBrnpoRozuMrEwANrAsr4 zAMAwrAJAcEGoz
WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWTANCZNN LUB
DOKUMENTOW A TAKZE WSKAZANIE OSOB IIPRAWNIONYCH DO

poRozuMrEwANrAsr4 z wyKoNAwcAMI.

L.Osobauprawniona do kon{akt6w z wykonawcami
1.1 w sprawach dotygz
kierownik projektu mgr inl. Andrzej
Wenskowski.email:
1.2 W sprawachdotybz4cychprocedurypostgpowaniaspecjalistads. zam6wieripublicznych
m gr Mal gorzata Qziadui emaiI : zam.pub@,amuz.by
dgo szcz.pl
2.Spos6bporozumiewania si{ z wykonawcami
2.1 Wszelkie oSwiaddzenia,wniosk| zapltania zawiadomienia oraz informacje wykonawca
i zamawiaj4cy zdbowiqzanis4 przekazywadpisemnie.
2.2 Dopuszcza sig prpekazywanieinformacji za poSrednictwemfaksu 052 32I-23-50 lub
drog4 elektroniczlt4na adrese-mail zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl.,jednak
ich treS6musi
byi niezwloczniepotwierdzonapisemnie.
2.3 Zaleca siE przesylpnie zapytanna adresemail: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl.
3.Informacje dotycz4cemodyfikacji treSci siwz
3.1 ZamawiajEcy niezwlocznie udzieli wyja6nierijednak nie p62niej nt22 dni przed up\.r,vem
terminu skladaniaofert,jeSli pro6bao wyjaSnienietre6oisiwz wplynie do zamawiaj4cego
nie p6Zniej niZ do kofrca dnia w kt6rym uptywa polowa wyznaczanegoterminu skladania
ofert.
3.2 Zamawiaj4cy jedhocze6nie przekahe tre{6 zapfiah wraz z wyja5nieniami ws4,stkim
wykonawc om, kt6 rym pr zekazano siwz, bez uj awni ania Lr6 dta zatr>ytania.
3.3 W uzasadnionych przypadkach przed uplyrvem terminu skladania ofert Zamawiaj4cy
zmodyfikuje tre$ri siwz. Kazda wprowadzonazmiana zostanie przekazananiezwlocznie
ws4rstkim wykonawcom, kt6rym przekazanosiwz.
3.4 JeAeli w wyniku fmiany tre6ci siwz niezbgdny bgdzie dodatkowy czasna wprowadzenie
zmian w ofertacfi zamawiaj4cy przedlu|y termin skladania ofert i poinformuje o tym
fakcie wykonawcpw, kt6rym przekazanosiwz.

CZrySC
V WYMAGANIADPTYCZACE WADIUM
l.Przystgpuj4cdo postgpowania,Wykonawcama obowi4zekwnieS6wadium w wysoko6ci : 500,0021
(slownie: pig6setzloty ch).
Wadium naleLlrwnie56 w jednej lub kilku nastgpuj4cychformach:

zP-24/UU/2013

a)w pieni4dzu: na rdchunek bankowy zamawiaj4cego ;w Bank CITY HANDLOWY
O/ Bydgoszcznr 15 1030 1090 0000 0000 8968 3009 (z zaznaczeniem,
wadium),
b)
Przy czym za tetrmin wniesienia wadium w formie pienigznej przyjmuje sig termin
tznania na racfrunku Zamawiaj4cego. Kserokopig dokumentu potwierdzaj4cego
dokonanie przelerryupienigZnegoWykonawca winien dotEczy| do oferty.
c)

w porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowokredytowej,zty\2e porgczeniekasyjest zawszeporgczeniempienigZnym,

d)

w gwarancjachbanrkowych,

e)

wgwarancjachuf;ezpieczeniowych,

0

w porQczeniachqdzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w a r t . 6 b u s t . 5 p k t 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
(Dz. U. z 2001r.Nr42, poz.275).
Przedsigbiorczo5di
achunek Zamawiaj4cego przez uplywem terminu
rnajmniej na okres zwi4zaniaofert4.

4.Wadium wnoszone w innej formie niL pienigzna naleiry zloLy| przed up\rvem terminu skladania
ofeft w formie o^lyginalu{ siedzibie Zamawiaj4cegop.18, (sekretariat)od poniedzialku do pi4tku
w godz. 800- 1500,a do ofefty dol4czy6kopig dokumentu potwierdzon4zaigodnoi;d z oryginalem.
5.Wadium wnoszone w fonrfach innych niL w pieni4dzu, winno gwarantowal Zamawiaj4cemu
wyplatg pelnej kwoty wadium, w przypadku zaistnieniaokoliczno6ci wskazanychw art. 46 ust, 4a
i 5 ustawy na kazde pis0mne Z1danie zgloszone przez Zamawiaj4cego w terminie zwi1zania
ofert4.
6.Niedopuszczalnejest wproivadzanie jakichkolwiek warunk6w ograniczaj4cych Zamawiaj1cemu
wyplaceniewadium.
T.Wykonawca, kt6rego ofert4 przed uplywem terminu skiadania ofert nie bgdzie zabezpieczona
dopuszczaln4form4 wadium zostanie wykluczony z postgpowania w trybie aft. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy, a j ego oferta zosta[ie przez Zamawiaj4cego uznanaza odrzucon4.
8.Zwrotu wadium Zamawiaj4cy dokona zgodniez aft. 46 ustawy:
l.wszystkim Wykonawcorhniezwloczniepo wyborze oferty najkorzystniejszejlub uniewaznieniu
postgpowania, z wyj4tkiem Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza,
2.Wykonawcy, kt6rego ofdrta zostalawybranajako najkorzystniejszazmawiaj4cy zwraca wadium
niezwlocznie po zauiarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesienia
zabezpieczenianaleSego wykonania umowy,
3.na wniosek Wykonawcyl kt6ry wycofal ofertg przed uptyrvem terminu skladani ofert.
9.Zamawiaj1cy Zqdaponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, kt6remu zwr6cono wadium,
w okoliczno6ciacho kt6rlych mowa w czg5ci VIII SIWZ w ust. 10 pkt 1), jezeli w wyniku
rozstrzygniEciaodwolania jego ofefta zosta\awybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreSlf nym przez Zamawiaj4cego.
lO.JeZeliwadium wniesiono lv pieni4dzu, Zamawiaj4cyzwr6ci je wraz z odsetkamiwynikaj4cymi
z umowy rachunku bankpwego, na kt6rym bylo ono przechowyr,vane,pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcg.
| 7.Zamawiajqcy zatrzymuje Wadiumwraz z odsetkami, jeieli:
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l.Wykonawcaw odpowieidzina wezwanie,o kt6rym mowa w art. 26 :ur;t.3ustawy, nie zloirytr
dokument6wlub o5uliadczeh,o
kt6rychmowaw art.25 ust. I ustawy,lub pelnomocnictw,
chybaze udowodni,i{ wynikato zprzyczynnielez4cych
pojego stronie,
2.wykonawca,
kt6regq
ofefta
zostala wybrana
odm6wil
podpisania
w sprawiezam6wienippublicznegona warunkachokreslonychw ofercie,

umowy

3.Wykonawca,kt6rego offrta zostala wybrana nie wni6sl wymaganego zabezpieczenianaleirytego
wykonania umowy,
4'zawarcie umowy *
sprawie zam6wienia
z przy czyn leLqcych po stronie Wykonawcy.
CZrySC VI ZASADY PRZYGOTOWANIA

publicznego

stalo

sig

niemozliwe

OFERTY I OBLICZENIA CBNY

l.Opis sposobu prrygotowa4ia oferty
1.1 Oferta skladana przez wykonawcg musi byi sporz4dzona w formie lub na druku
,,Formularz oferty" - wz6r stanowi zal4czniknr 1 do siwz.
1.2 Ofertg - pod rygorgm niewaZnoSci- nalezy sporzqdzicpisemnie w jgzyku polskim, trwal1
i czyteln4 technift4 na komputerze, rgcznie dlugopisem itp. Zamawiaj4cy nie dopuszcza
mo2liwoSciskladbniaofert w innym jgzyku ni2 polski
1.3 W przypadku zal1czenia do oferty dokument6w sporz4dzonych w innym jgzyku niL
polski, wykonawpa zobowi4zany jest zal4czy6 tlumaczenia tekst6w poSwiadczoneprzez
wykonawcg lubtfumacza.
1.4 Osoby uprawnionp do reprezentacjiwykonawcy lub pelnomocnikmusz4 zloiryc podpisy
na formularzach, oSwiadczeniachi zaL1cznikachw miejscach do tego przeznaczonych.
UWAGA
Za podpis osoby upr[wnionej uznaje sig wlasnorgczny, czytelny podpis lub parafg osoby
uprawnionej z imienir 4 piecz4tk4.
1.5 Zaleca sig, aby kalda zapisanastrona of€fty byla ponumerowana kolejnymi numerami
oraz zaparaf owaf a ceIem uchronienia oferty przed zdekompIetowaniem.
1.6 Wszelkie zmiany,,i korekty, przerobienia,przekre6lenia,uzupe*nienia,nadpisaniaetc.
winny by6 podpiqaneptzez osobypodpisuj4ceofertg.
L7 Dokumenty skladdnew formie kopii winny byd poSwiadczoneza zgodno{6z oryginalem
przezwykonawcq lub osoby uprawnione do reprezentowaniawykonawcy.
1.8 Pelnomocnictwo lnalely dol4czyc do oferty, o ile nie wynika onn z tresci oferty. Winno
byd ono podpisaueprzez osoby uprawnione do reprezentowaniawykonawcy. Dokument
pelnomocnictwaltaleiryzloLy| w oryginalelub kopii poSwiadczonejprzeznotariusza.
1.9 Wykonawca ponoSiwszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem i'zloircniem oferty.
1.10Ofertg naleiryumie5cii w kopercie oznaczonejw spos6bnastgpuj4cy:

Nazwa i adresWykonpwcy i adresatatj.:

Zamawiaj1cy:
AkademiaMuzy czna im. FeliksaNowowiej skiego,
ul. J. Slowackiego7,85 - 008 Bydgoszcz
Wykonanie audiytu zewngtrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017I 11
pod nazw4 : ,rRobiofy odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej Sali koncertowej
oraz elewacji zabyt\owego budynku zprzlwr6ceniem jej XlX-wiecznego stanu zgodnie
z zatw ier dzonym proj ektem ".
Nie otwieracprzed15.04.2013r.
sodz.l I .00
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1.11 Koperta winna ly6 zabezpieczonaw spos6b gwarantuj4cy zachowanie poufnoSci jej
trelci oraz nienai'uszalnoS6
do terminu otwarcia ofen.
1.12 Oferta moLe zawierad informacje stanowi4cetajemnicg przedsigbiorstwaw rozumieniu
przepis6w o z'fualczaniunieuczciwej konkurencji, Takie konkretne informacje maj4
znajdowad sig na wyodrgbnionych kartkach oferty nie spigtych z calofici4 oferty i
oznaczone kllauzulq ,,NIE uDosrqpNIAC.
INFORMACJE
srANowIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.I I UST. 4 USTAWY Z
dnia 16 kwietnip 1993 r. O ZWALCZANru NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.
22003 r. Nr 153,po2.1503zp62n. zm)".Zaleca sig,aby kartki te byly ponumerowane.
Spigta zasadniQzaczgS6 oferty nie obejmuj 4ca tak wyodrgbnionych kartek bgdzie
czgSci4jawn4 gf"tty Zastrzehenieprzez wykonawcQ informacji zawafich w ofercie
moLe odnosi6 sig do nie ujawnionych do publicznej wiadomoSci informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsigbiorstwa lub innych
informacji posibdaj4cychwar1o56gospodarcz4,co do kt6rych podj4l on niezbgdne
dzialania w celu zachowania ich poufnoSci - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieiuczciwej konkurencji. Wykonawca nie moze zastrzec informacji,
o kt6rych molda w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji
dotycz4cych cQny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w
platnoSci.
2. Udostgpnieniedokument4cji postgpowania
2.I Zamawiaj4cyprowaldziprotok6lpostgpowania,kt6ry wrazzzalqcznikamijest jawny.
2.2 Protokol i zal4czn{ki do protokolu zamawiaj}cy udostgpni na wniosek wykonawcy, po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z tym 2e
oferty udostgpnianebgd4 od chwili ich otwarcia.

2 . 3 Udostgpnienie prot0kolu lub zal4cznik6w nast4pi poprzez wgl4d w miejscu .vq1znaczonym
przez zamawiaj4ce$o, przeslanie kopii pocztE, faksem lub drog4 elektroniczn1, zgodnie
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

2 . 4 Bez zgody zamawi{j4cego wnioskodawca w trakcie wgl4du do protokolu lub zalqcznikSw
w miejscu wyznacfuonym przez zamawiaj4cego nie moZe samodzielnie kopiowa6 lub
utrwalad za pomocQvzEdzeh lub Srodk6w technicznych sluZ4cych do utrwalania obrazu
treici zloionych ofeft.

2 . 5 Jezeli przeslanie lqopii protokolu lub zal4cznik6w zgodnie z wyborem wnioskodawcy
bgdzie z przyczyn tgchnicznych utrudnione, w szczeg6lnoScizuwagi na iloS6 Z4danychdo
przeslania dokument6w, zamawiaj4cy poinformuje o tym wnioskodawcg i wskaze spos6b,
w jakim mog4 byd olre udostgpnione.

2 . 6 Jezeli udostgpnianie protokolu lub zal4cznik6w bEdzie sig wi4zalo zkoniecznoSci4
poniesienia dodatkfwych koszt6w, zvvi1zanych ze wskazanym przez wnioskodawcg
sposobem udostgpriiania lub koniecznoSci4 przekszta\cenia protokofu lub zalqcznik6w,
koszty te pokryje wdioskodawca.
3.Opis sposobu obliczeniacqny
3.1 Wykonawca okreSli ceng wykonania przedmiotu zam6wienia na formularzu oferty jego elementy.
zalqczniknr I pkt ndo siwz uwzglgdniaj4cws4zstkie
3.2 Ceng oferty naleLrypodadw walucie polskiej, poniewaz w takiej walucie dokonywane bgd4
r o zliczenia pomi gdpy zamawiaj 4cym a wykon awc4.
3.3 Wykonawcaobliczy cengoferty wg nastgpujqcychwzor6w:
a) w kolumnie 5 tabeli naleirywskazal cengjednostkow4 netto baclaniaaudltowego
wg wzoru
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wartoSi netto : cjn x ilo66
cjn - cenajednqstkowa netto
ilo6i - wymagaha iloS6badaf audytowych
c) kolumna 7 tabelli- obowi4zui4castawka podatku od towar6w i usrug
d) wartoSdbrutto ftanowi sumawartoScinetto 1 badaniaaudytowego i obowi4zuj4cej
stawki podatku bd towar6w i uslug
Wbw:Wna+SP
gdzie
Wna - WartoSdnetto 1 badaniaaudltowego podanaw kolumnie 6 tabeli formularza
oferly
SP - Wla6ciwa gtawkapodatku od towar6w i usfug
3.4 Wykonawca musi 4aoferowadcengjednoznaczn4i ostateczn4,kt6ra nie bgdzie podlegala
negocjacjorn przy podpisaniu umowy.
3.5 Oferowana cena {a wykonanie przedmiotu zam6wienia musi zawieral ewentualne
upusty, dodatki i ryzyko itp. wynikaj 4ce z przyjgtej formy wynagrodzenia a tak1e inne
koszty w szczeg6lno6ci: dojazdu, nocleg6w, przejrzenia dokumentacji zwi4zanej
zrcalizacj4 projekiu, wykonania opinii i raportu, koszty honorarium ztytutu zbyciapru*1
udzielenie zezwoleh oraz innych wszelkich czynnoSci niezbgdnych do realizacji
zam6wienia.
3.6 Cena okreSlonaprzgzWykonawcAzostanieustalonana okreswaznoSciumowy i nie bgdzie
podlegalazmianonf.

UWAGA
Ceng oferly oraz inrle wartoSci naleiry przedstawi6 z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku przy zacholvaniu matematycznej zasady zaokr4glania liczb (zgodnie z $ 5 ust. 6
Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia 28 marca 20ll r. w sprawie zwrotu podatku
niekt6rym podatnikor4, wystawiania faktur, sposobuich przechowywania oraz listy towar6w i
uslug, do kt6rych nie maj4 zastosowania nryolnienia od podatku od towar6w
i uslug Dz. U. Nr 6$, poz. 360).Zastosowanieinnej stawki podatku od towar6w i uslug ,
aniehelitakt6rawynitazprzepis6wustawy
zdnia II marca2004r.opodatkuodtowar6wi
uslug (Dz. U. z 200,4r.Nr 54 poz.535 zp62n.zm). nie moZe by6 zakwalifikowanejako
oczyrvista omylka w tek6cie oferty-nie jest bowiem oczywist4 omylka wadliwe zastosowanie
przepisu obowi4zuj4qegoprawa (vide orzeczenie SN z dn. 05.12.1980r.IICNR OSNC
1981161115),
zal obowi4zek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z
faktu, Zejest on platniftiem VAT.
4.Opis sposobu poprawiania omylek.
4.1 Zamawiaj4cypoprlawiw tekScieoferty:
a) oczyrviste omllki pisarskie - omylki nie budz4cew4tpliwoSci bezsporne- powstale w
spos6b niezamienony, przypadkowo,nieSwiadomie(automatycznie),a nadto takie, 2e
kaidy, nie znflj4cy sprawy r6wnie latwo zauwazryia i r6wnie latwo wskaZe ten sam
spos6bjej poprawienia;o oczywistoSciomylki Swiadczywigc kilka w/w cech,w tym
spos6bjej por{stania- jednak ten spos6bpowstaniamusi wynika6 wprost z charakteru
omylki, a nie f przeprowadzonegobadania, co oznaeza,2e kahdy powinien wskaza6
ten sam spos6bpowstaniaomylki,
b) oczywiste ortrylki rachunkowe z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych pfprawek,
c) inne omylki pblegaj4ce na niezgodno6ci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w
zam6wienia, riiepowoduj4ceistotnych zmian w treSci oferty.
- niezwlocznie zawladamiaj4co tym wykonawcg, kt6rego oferta zostaLapoprawiona.
4.2 Omylka rachunfiowa w obliczaniu ceny to omylka w przeprowadzaniurachunk6w na
liczbach. Omylk4 rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omylkg rachunkow4, kt6ra
dotyczy obliczenia ceny,przy czym musi mied ona charakter oczywisty. Jezeli charakter
omylki i okolicznoSci jej popelnienia wskazuj4, i2 kahdy racjonalnie dziataj1cy
wykonawca, kt6rY sklada ofeftg z zamiaremu4rskania zam6wieniapublicznego,zloLylby
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ofertg o odmieirnej (poprawnej) treSci, mohna tzna6, iZ omylka ma charakter
,,oc4rtvisQz".
4.3 W przypadku blgd6w rachunkowych zamawiaj1cy przyjmie, 2e prawidlowo podano ceng
ryczahow1 bez tyzglqdu na spos6bjej obliczenta, za vvyj1tkiem nieprawidlowej stawki
podatku od towarow i uslug, kt6ra uznanazostanie zabNqdw obliczeniu ceny.

CZNSCVII INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE SKI,ADANIA I oTwARCIA oF.ERT
ORAZ TERMTNTE ZWTAZANTA OF,ERTA
1. Miejsce i termin skladani4 ofert
1.1 Ofertg naleiry zldIyd w siedzibie Zamawiaj4cegow Bydgoszczy ul. J. Slowackiego 7,
pok6j nr l8 ( SekretariatKanclerza).
i.2 Termin skladaniaofert uplywa dnia 15.04.2013r.godz. 10:45. W przypadku zloienia
oferty po terminid zamawiaj4cvpoinformuje o tym fakcie wykonawcg oruz niezwlocznie
zwr6ci ofertg
1.3 Wykonawca molp wprowadzi6 zmiany lub wycofad zlo2on4 ofertg pod warunkiem, Ze
zamawiqqcy otr4yma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu
oferty przed terlninem skladania ofert okreSlonym w pkt f.2 niniejszej czgsci.
Powiadomieniep<irwinno
by6 opieczgtowanei dostarczonew zamknigtejkopercieopisanej
zgodnie z zapiserf czg{ci VI pkt 1.10 siwz i oznaczonejdodatkowo napisem "Zmiana"
lub ,,Wycofanie".
2. Miejsce, termin i tryb otwnrcia ofert
2.1 Otwarcie ofert rlast4pi dnia 15.04.2013r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiaj4cego
wskazanejw pkt [.1 niniejszej czg(cisiwz w pokoju nr 03.
2.2 Otwarcieofertjes! jawne.
2.3 Bezpolrednio prz$d otwarciem ofert zamawiaj4cy poda kwotg, jak1 zamierzaprzeznaczyd
na sfinansowaniezam6wienia.
2.4 Po otwarciu kopert z ofeftami zamawiaj4cypoda naz\\y (firmy) oraz adresywykonawc6w,
a takie informacje dotycz4ceceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i
warunk6w platno$ci zawafi ch w ofertach.
2.5 Informacje, o kt6rych mowa w pkt 2.3 i 2.4 niniejszej czgsci siwz zostan4 przekazane
niezwlocznie wyltonawcom, kt6rzy nie byli przy otwarciu ofert na ich wniosek.
3. Termin rwi4zania ofert4 wynosi 30 dni. Termin otwarcia ofert jest pierwszym dniem terminu
zwi1zania ofert4.

cz\sc vrrr oprs KRyTEF:Iow KToRyMr zAMAwrAJAcy B4DZTESr4 KTEROWAL
PRZY WYBORZE OF'ERTY, WRAZ Z
KRYTERIOW I SPOSOBUOCEI\TYOFERT

PODANIEM

ZNACZENIA

TYCH

1. Kryteria wyboru ofert - P4zywyborzeofefi Zamawiaj4cybgdziekierowalsig :
kryteriurncena- 100%
2. Spos6boceny ofeft
2.I Zamawiaj4cy dokgna oceny zlolonych ofert zgodnie zrymaganiami siwz.
2.2 Oferta z najnilsz| cen4 calkowit1 otrzyma maksymaln4 liczbE punkt6w, a pozostalym
wykonawcom prpypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punkt6w, zgodnie ze
wzorem:
najfii?sza oferowana cena
-------x 100%x 100
C: --.-----cena ofefty badanej
gdzie:
C - wartoS6punktowa badanejoferty w kryterium cena
2.3 Jeleli zamawiaj4Qynie bgdzie m6gl dokonai wyboru oferty najkorzystniejszejze wzglEdu
nato,2e zostaly flohone oferty ztaky samacen4.Wezwie wykonawc6w do zloLenia ofert
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dodatkowych. Skladaj4c oferty dodatkowe wykonawcy nie mogE zaoferowa6 cen
wylszych niZ w pierwotnie zlolonych ofertach.
2.4 JeLeli zostanie ftlolona ofefta, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania obowi4zku
podatkowego zartrawiaj4cegozgodnie z przepisami o podatku od towar6w i usfug w
zakresie dotycz4ciymwewn4trz-wsp6lnotowego nabycia towar6w, zamawiajqcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej oeny podatek od towar6w i uslug,
kt6ry bgdziemial obowi4zekwplaci6 zgodniez obowi4zuj4cymiprzepisami.

cz\Sc

rx TNFoRMAcIE o F,oRMALNoScncH. JAKIE
DOPEI,NIONE PO WYBORZE OF'ERTY W
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

CFLU

POWINNY
ZAWARCIA

ZOSTAd
UMOWY

1. Udzielenie zam6wienia
Zamaw iaj4cy udzie li zamo\Nienia wykonawcy :
a) kt6rego oferta qdpowiada zasadomokre6lonym w ustawie,
b) spelniaj4cego\ iymagania okreSlonew niniejszej siwz,,
c) kt6re go ofeft a t4znanazo stala za najkorzy stni ej sz4.
2.Zawiadomienie o wyborze oferty
2.1 Zamawiaj4cy poinfiormujewykonawc6w, l<t6rzyzto\tli oferty o:
a) wyborze najkorlzystniejszejofeffy, podaj4c informacje, o kt6rych mowa w art. 92 ust. 1
pkt I ustawy,
b) wykonawcach, kt6rych oferty zostaLyodrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym,
c) wykonawcacft, ktorzy zostali wykluczeni wraz z uzasadnieniem faklycznym
i prawnym,
d) terminie, po uplywie kt6rego bgdzie zawarta umowa w sprawie zam6wienia
publicznegoz[odnie z afi..94ust. 1 lub 2 ustawy,
faksemlub drog4 tilektroniczn4oraz potwierdzipisemnie.
2.2Niezwlocznie po rfborze oferfy zamawiaj1cyzarnieScina stronie www.amuz.bydgoszcz.pl
zakladkazam6wienia publiczne/ustrugioraz na tablicy ogloszefl infbrmacjg o tym :
a) kt6ra oferta u4nanazostalaza najkorzystniejsz4oraz danewykonawcy, kt6rego ofertg
wybrano, wryz z uzasadnieniem,
b) adresy inazwy pozostalychwykonawc6w,kt6rzy zlozyli oferty,
c) punktacjg prfrznanq poszczeg6lnym ofertom w kazdym kryterium oceny ofeft oraz
l4czn1 punktacjE.
3. Termin zawtrcia umowy 4 wybranym wykonawc4
3.7 Zamawiaj4cy zawrlzeumowg z wybranym wykonawc4 w terminie
a) nie kr6tszym niL 5 dni od dnia przeslania faksem lub drog4 elektroniczn4
potwierdzonegoflisemnie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszejoferty.
b) w terrninie kr6fszym niL 5 dni od dnia przeslania faksem hrb drog4 elektroniczn4
zawiadomienia o iwyborze najkorzy stniejszej oferty j eZeli
- zostaniezlolonQtylkojedna ofefta nie podlegaj4caodrzuceniu,
- lub nie wykluczono Zadnegowykonawcy oraznie odrzucono Zadnejofefty,
3.2 JeAeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy
wsprawie zamo\vienia publicznego, zamawiaj4cy wybierze afertg najkorzystniejsz4
spo6r6d pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, 2e zajd4
przeslanki o kt6rych mowa w art.93 ust. 1 ustawy.
3.3 W przypadku gdj ofertg najkorzystniejsz4zloiry osoba frzyczna prowadz1cadzialalnoSd
gospodarcz4 lub sp6lka cywilna, wykonawca zobowi4zany jest przed podpisaniem
umowy dostarczy1 zamawiaj4cemu potwierdzonE za zgodnoll z oryginalem kopig
zalwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej celem wprowadzenia
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danych z zai;wiadczenia do umowy o udzielenie zam6wienia publicznego. Dokument
winien by6 wystaftiony nie wczeSniejniZ 6 miesigcy pr:zedterminemskladaniaofert.
3.4 W celu podpisanidumowy nale|y dostarczyi nastgpuj4cedokumenty:
1) potwierdzaj4oe wymagane uprawnienia i kwalifikacje os6b, kt6re bgd4 prowadzily
audyt,
2) Polisg OC z tytulu prowadzonej dzialalno5ci gospodarczej obejmuj4c4 swoim
zakresemprzedmiot zam6wieniapublicznego,kt6rego dotyczy niniejsza siwz, tj. uslugi
audytu zewngtrinego projektu RPO,
wymagana wartoSd polisy- 17.000,0021
zabezpieczai4c4 ewentualne szkody zamawiaj4cego powstale z tytulu niewykonania
lub nienaleiryteSo wykonania umowy na zasadachokre6lonej w niniejszej siwz oraz
umowie. Termi{ waino6ci polisy winien obejmowa6 termin od dnia podpisania
umowy do korflc{ trwaloSci Projektu tj. do 31.12.2018r.zgodnie z Metodologi4 oceny
kryteri6w wyboru projekt6w dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dzfwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20A1-2013. Dopuszcza sig zloicenie
o6wiadczeniaprlez wykonawcg zobowi4zuj4cego do przedlu2enia aktualnoScipolisy
do czasua2 uptynie termin trwaloSci projektu.
4. Niezwlocznie po zawarci\ umowy zamawiaj4cy zamiesci w Biuletynie Zamowief Publicznych
ogloszenieo udzieleniuzam6wienia.
5. Wymagania dotycz4ceza$ezpieczenianaleiytego wykonania umolly
Zamawiaj1cy nie wymaga |vniesienia zabezpieczenianalezytegowykonania umowy
6.UniewaZnieniepostgpowania
Zamawiajycy uniewazni postgpowanietylko w prrypadkach okreslonych art. 93 ust. 1 ustawy.

cz4sc

x
rsToTNE
DLA
STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO, OG6LNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR
uMowy,
JEzLELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABy
ZAWARI, Z NIM UMOW4 W SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH

Zal4czniknr 8 do siwz stanbwiwz6r umowy, jak1 zamawiaj4cyzawrzez wykonawc4, kt6ry zloLyl
najkorzystniejsz4ofertg.
CZrySCXI POUCZDNIE Q SRODKACH OCHRoNY PRAwNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

W TOKU POST4POWANTA O UDZTELENTE ZAMOWTENTA.

l.Srodki ochrony prawnej przlrsluguj4 wykonawcy lub innemu podmiotowi , je2eli ma lub mial interes
prawny w uzyskaniudanego4am6wieniaoraz poni6st lub moze ponieSi szkodgw wyniku naruszenia
przez zatnawi ajqcego przepi s6w ustawy.
2. Wykonawca mo2e poinforrlrowal zamawiaj4cegoo czynnoSciniezgodnej :z przepisami ustawy, w
terminie przewidzianym na tvniesienie odwolania. Na rozstrzygnigcie informacji nie przrysluguje
odwolanie, chyba, 2e zachodzQprzeslanki okre6lonew art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy.

czryscxrr PosTANowrENrA
KoNCowB
l Informacja o ofertach waria[towych i czg5cio!\ych.
I.l Zamavtiaj4cynie'flopuszczamozliwoSci skladaniaoferty wariantowej w rozumieniu art.
83 ustawy.
7.2 Zamawiaj4cynie {opuszczaskladaniaofert czg5ciowych.
2. Informacj a o zawarciu umolvy ramowej - zamawiaj1cynie przewiduje zawarciaumowy ramowej.
3. Informacja o zam6wieniacfi uzupelniaj4cych - zamawiaj1cy nie przewidu.je udzielenia zam6wieri
uzupelniaj4cych,o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Informacja o aukcji elektronicznej - zamawiaj1cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
5. Informacja o wysokoSci zwrotu koszt6w w postgpowaniu - zamawiaj1cy nie przewiduje zwrotu
koszt6w udzialu w postgpowaniu.
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6' Informacjao wymaganiachpwi7zanychzrealizacj4zam6wienia
okreSlonych
w art.29ust.4 ustawy
- zamawiajqcy
nie zastosowpldo opisuprzedmiotuzam6wieniawymagariokreSlonych
w art. 29 ust.
4 ustawy.
7. Sprawynieuregulowane
w $iwz - do sprawnieuregulowanych
w siwz maj4zastosowanie
przepisy
ustawyi kodeksucywilnegd

cznscxIIr zALAczNrKr
ZaNyczniknr 1 - Formularz ofeyty
Zalqcznik nr 2 - OSwiadczeniew zwiqzku z art.22 ust. I ustawy
ZaN4czniknr3 - OSwiadczeniew zwi4zku z art. 24 ust. 1 ustawy
Zal4cznik nr 4 - Wykaz wyko4anych uslug
zalqczniknr 5- wykaz os6b tlrazz oswiadczeniemo posiadanychkwalifikacjach
Zal4cznik nr 6 - O6wiadczenieo niezaleLnoScii bezstronnoSciczlonk6w zespolu audytowego oraz
Wykonawcy gtosunkudo Zamawiaj4cego
Zal4czniknr 7 - O6wiadczenid,oniezaleizno$cii bezstronno6ciczlonk6w zespolu audytowego (o nie
pozostawaniuiw stosunkupracy)
-OSwiadczenie
Zal4czniknr 8
o przynalehno5cido sp6lki kapitalowej
Zalyczniknr 9 -O6wiadczenie o nie przynaleZeniudo sp6lki kapitalowej
ZaLyczniknr 10 - Projekt umo'rfiy
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L.p, Nazwa(-y) i Adres N R REGON
-y) Wykonawcy(6w)

nik nr I do SIWZ
Numertelefonu Adrese-mailna kt6ry naleLry
faksuna kt6ry
przesyLad
korespondencj
g
naleLryprzesylaf
korespondencig

F'ORMULARZ OF'ERTY
Nawi4zuj4cdo ogtroszenia
o plzetarguograniczonym
na:
wykonanie audytu fewngtrznegoprojektu RPo nr RPKP .07.01.00.04-0l7lll
pod nazw4 : ,,Robotyodtworzeniowo-konserwatorskie
zabytkowejsali koncertowejoraz
elewacjizatrytkowego
budynku zprzywr6ceniemjej XlX-wiecznegostanuzgodniez
zatw ier dzonym p roj ektem'o

l. Oferujg(
konani
) x wyKonanle
Jg(-myr'"
L.p.

Przedmiot zam6wienia

2
I

Przeprowadzenie
badaniaaudytowego

mlotuzamowtemaza:
Jednostka
miary

a
J

iloSi

4

Cena
WartoSd Stawka
jednostkowa nefio
podatku
nefio
od
towar6w
i uslug

5

6

7

WarloSibrutto

8

srt.
RAZEM

slownie
* zaokr4gli6do 2 miejsc po przecinku
2. O1wiadczam(-y)*,2e:
2.1Zam6wienie wykonanezogtaniew terminie : 14 dni od dnia podpisania umowy.
2.2 Zapoznalem (-li6my)* sip z siwz, nie wnosimy do niej zastrzehehoraz zdobylem(-liSmy)*
wszelkie informacje potrzebnedo wlaSciwegoopracowaniaoferty.
2.3 Zdobylem(-liSmy)* wszelhie informacje, kt6re pozwalaj4 nam ztozU1peln4 ofertg.
2.4 W kalkulacji ceny ofertowbj ujEte zostaly wszelkie koszty skladaj4cesig na wykonanie przedmiotu
zam6wienia z naleiryt4 starannoSci?,na warunkach okre6lonych w siwz i zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami.
2.5 Uwaiam(-y)* siq za zvvi4z[nego(-ych)* oferl4przez okres wskazany w siwz.
2,6 Oferujg okres gwarancji jakoSci na okres trwalo6ci projektu oraz rgkojmi zawady na okres od daty
odbioru poszczeg6lnych et{p6w do korica trwalo5ci Projektu tj do 31.12.20I8r. zgodnie
z Metodologi4 oceny kryterJi6w wyboru projekt6w dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj ew6dzwa Kuj awsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013
2.7 Zobowiyzujg sig do p,rzestrzeganiapolskich i migdzynarodowych standard6w podczas
przeprowadzenia audytu (badati audytowych).
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2.8 Akceptujg(-my)*, zawalty w zal4cznikt nr 8 projekt umowy. zobowi4zujE(-my) sig,
w przypadku wyboru mojej/rlaszej oferfy, do zawarcia umowy n4 warunkach w niej okreSlonych,
w m i ej scu i term in i e wy znaczQnym pt zez zamawiajqcego.
2.9 Wyralamy zgodg na dokofranie zaphatynaleZno6cidokonanie platnoSci przelewem w terminie do
2l dnl licz4c od daty otrzyrffania przez Zamawiaj4cegoprawidlowo wystawionej faktury YAT za
badanieaudytowe. Podstaw4rryystawieniafaktury VAT bgdzie :
- protok6l odbioru koricoweg$ potwierdzaj4cy prawidlowe wykonpnie badania audytowego
wraz z
wymaganymi dokumentami,
2.10 OSwiadczam(-y)*, 2e nlniejsza oferta zawiera na stronach nr od __
do _
stanowi4ce tajemnic9 przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o-zialczann
konkurencj
i

informacje
nieuczciwei

2.I I Zamowienie zamierzamy zrealizowadsilami wlasnymi I z udzidlem podwykonawc6w*.

2.12Wykazczglcizam6wienipkt6rychwykonaniepowierzasigpodwykonawcy,
L.p.
Nazwa powierzonei czeSci

1
2
3
3. Zat4cznikami
do niniejszegg
formularza,
stanowi4cymi
integraln4jejczg56,s4:
............str. ....
2.................
. . . . . . . . . . ..s. .1. r .
3""""""""'
" " " " " " ' s t r '" "
4""""""""'
" " " " " " ' s t r '" "
5.....,.,.........
. , . . . . . . . . . ....s. .1 r .
6""""""""'
" " " " " " s t r '" "
7" " " " " " " " '
" " " " " " s t r '" "
8.....,...........
. . . . . . . . . . . ....s. .t r .
4.Spos6b
rcprezentacji
:KRSo nr ............
...............1*za6wiadczenie
o wpisiedo
ewidencji
gospodarczej
dzialalnoSci
nr ...............
............1*
pelnomocnictwo*
5.Osobyuprawnionedo repreientacjiwrazz okre6leniem
statusuw firmie (wlaSciciel,prezeszarz4du,
czlonekzarzadu.innv )*
o\

b)
( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebneslcreilit
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Zal4cznik nr 2 do SIWZ
Nazwa(y)i adres(y)
Wykonarfcy(6w)

O SW I A D C Z E N I E :
(w zwi4zkuf.afi,22 ust. I ustawyPrawo zarnowiehpublicznych)
Skladaj4c
ofertgw postgpowa4iu
o udzielenie
zam6wienia
na:
-017/ ll
Wykonanie audytu lewngtrznego projektu RPO nr RPtr(P.07.01.00.04
pod nanv4 : ooRoboty
odtworzeniowo-konserwatorskie
zabytkowejsali koncertowejoraz
elewacjizabytkowego[udynku z przywr6ceniem
jej XlX-wiecznegostanuzgodniez
zatw ier dzonym proj ektem ".
* warunki dotyczqce:
oSwiadczam(-y)*, 2e spelniantr(-y)
1) posiadaniauprawniefido wykonywania okreSlonejdzialalnoScilub czynno5ci,
2) posiadania w iedzy i doSwiadczenia,
3) dysponowania odpowiednlm potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia,
4) sytuacjiekonomiczneji finansowej.
oraz
nie* bgdg@gdziemy)*polegadnawiedzy i do6wiadczeniu,potencjaletechnicznym,osobachzdolnych
do wykonania zam6wienia lpb zdolnoSciach finansowych innych podmiot6w i przedstawiam(y)
pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na okres
korzystania z nich przy wykonywan iu zam6wienia.

( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebneskreilit
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ZaN4czniknr 3 do SIWZ
Nazwa(y) iadres(y)
Wykonaivcy(6w)

O S W I A D C Z E N I E :
(w zwi4zku z aft. 24 ust. I ustawy Prawo zamowiertpublicznych)
Skladaj4cofertgw postQpowallliu
o udzieleniezam6wieniana:
Wykonanie audytu lewngtrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/ll
pod nanv4 : ooRobotyodtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku zprzywr6ceniem jej XlX-wiecznego stanu zgodnie z
zatw ier dzonym p roj ektem''.
o6wiadczam(y)*, 2e nie podlegam(y)* wykluczeniu z postgpowaniao udzielenie zam6wienia na
podstawieaft.24 ust. 1 ustawy,kt6ry m6wi, ze:
1. Z postgpowaniao udzielenig zam6wieniawyklucza sig:
l) wykonawc6w, kt6rzy v,,yrz4dzili szkodg,nie wykonuj 4c zam6wienialub wykonuj4c je
nienaleZycie,je2eli szkoda fazostaLastwierdzonaorzeczeniems4du,kt6re uprawomocnilo sig w
okresie3 lat przedwszczgciempostgpowania;
la) wykonawc6w, z kt6rymi dany zamawiaj4cy rozwi4zal albo wypowiedzial umowg w sprawie
zam6wienia publicznego {lbo odstqpil od umowy w sprawie zam6wienia publicznego, z powodu
okolicznoSci, za kt6re wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6, jezeli roztviqzanie albo
wypowiedzenie umowy albo odst4pienieod niej nast4pilo w okresie 3 lat przed wszczgciem
postgpowania, a warto66 niezrealizowanego zam6wienia wyniosla co najmniej 5Yo wartoici
umowy
2) wykonawc6w, w stosunklr do kt6rych otwarto likwidacjg lub kt6rych upadloSd ogloszono, z
wyj4tkiem wykonawc6wl kt6rzy po ogloszeniu upadloSci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnympostanowiefliems4du,jeZeli uklad nie przewiduje zaspokojeniawierzycieli przez
likwidacj 9 rnaj4tku upadle$o;
3) wykonawc6w, kt6rzy zalpgaj4 z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyj4tkiem przypadk6w gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, tpztoienie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci
wykonania decyzji wlaSciulegoorganu;
4) osoby frzyczne, kt6re prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiqzku z
postgpowaniemo udzielenie zam6wienia, przestgpstwoprzeciwko prawom os6b wykonuj4cych
prac7 zarobkow4, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospo{arczemulub inne przestgpstwopopelnionew celu osi4gnigciakorzySci
maj4tkowych, atakle zaprVestqpstwoskarbowelub przestgpstwoudzialuw zorganizowanejgrupie
albo zwi4zku maj4cych na pelu popelnienie przestgpstwalub przestgpstwaskarbowego;
5) sp6lki jawne, kt6rych wsp6lnika prawomocnie skazano za przestgpstwopopelnione w zwi4zku z
postgpowaniem o udzielerjie zam6wienia. przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych
pracE zarobkow4, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospoflarczemulub inne przestgpstwopopetnionew celu osi4gnigciakorzy6ci
maj4tkowych, atakle za przestgpstwoskarbowe lub przestgpstwoudzialuw zorganizowanejgrupie
albo zwtqzku maj4cych na pelu popelnienie przestgpstwalub przestgpstwaskarbowego;
6) sp6lki partnerskie, kt6rycti partnera lub czlonka zarzydu prawomocnie skazano za przestppstwo
popelnione w zwi4zku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestgpstwo przeciwko

zP-24/r/U/2013

prawom os6b wykonuj4cyqh prac7 zarcbkow4, przestgpstwoprzeciwko Srodowisku,przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestgpstwopopelnione
w celu osi4gnigcia korzySoi maj4tkowych, a takhe za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi1zku maj4cych na celu popelrrienie przestgpstwa lub
przestgpstwaskarbowego;
7) sp6lki komandytowe oraz sp6lki komandytowo-akcyjne, kt6rych komplementariuszaprawomocnie
skazano za przestgpstwo popelnione w zwi1zku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestgpstwo przeciwko prlawom os6b wykonuj4cych pracg zarobkow4, przestgpstwo przeciwko
Srodowisku,przestgpstwoprzekupstwa,przestgpstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub inne
przestgpstwo popelnione 'fv celu osi4gnigcia kor4y6ci maj4tkowych, a takLe za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwp udzialu w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu
popelnienie przestgpstwahlb przestgpstwaskarbowego;
8) osoby prawne, kt6rych urlzgduj4cegoczlonka organu zarz1dzaj4cegoprawomocnie skazano za
przestgpstwo popelnione rV zwi4zku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b pykonuj4cych prac7 zarcbkow4, przestgpstwo przeciwko Srodowisku,
przestgpstwo przekupstwp, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione {v celu osi4gnigcia korzySci maj4tkowych, a takLe za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwp udziala w zorganizowanej grupie albo zwi4zku maj4cych na celu
popelnienie przestgpstwahib przestgpstwaskarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobeo kt6rych s4d orzekl zakaz :ubieganiasig o zam6wienia na podstawie
przepis6w o odpowiedzialnlo5cipodmiot6w zbiorowych za czyny zabronionepod groZb4kary.

dnia

( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* nieootrzebneskreilit

zP-24/1/U/2013

Zal4cznik nr 4 do SIWZ
L. p.

Nanva(y) iI adres(y)
Wykonar I'cy(6w)

I

2.
WYKAZ USI,UG
a w przypadku Swiadczefiokresolwychlub ci4glych r6wnie2 wykonywanych, uslug w zakresie niezbgdnym do
v,'ykazaniaspelniania warunku wiedzy i do6wiadczeniaw okresie ostatnich tzech lat przed uplywem terminu
skladaniaofert, ajezeli okres prolrvadzenia
dzialalno6cijestkr6tszy - w tym okresie,z-podaniemich wartoSci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorc6w, oraz zal1czeniemdokumentu potwierdzaj4cego,ze te uslugi zostaly
wykonanelub s4 wykonywanenaleEycie;
do oferty skladanej w postgpo$raniu o udzielenie zam6wienia na:

Wykonanieaudytu Lewngtrznegoprojektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/ll
pod nazlv4 : ,,Robotyodfivorzeniowo-konserwatorskie
zabytkowejsali koncertowejoraz
elewacjizabytkowegoljrudynku z przywrficeniemjej XlX-lviecznegostanu zgodniez
zatw ier dzonym proj ektem''.

L.p. Przedmiot
zam6wienia

I

Data rirykonaniaw
formacie
dd-mtn-rrrr - ddmm-rrrr

2

a
J

Odbiorca
(Nazwa,
adres)

4

Opis
Podstawa
wykonywanych dysponowania
z ilafir
5

6

dnia

( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zal4cznik nr 6 do SIWZ
L. p.

Nazrva(y) i adres(y)
Wykonawcy(6w)/osgby przewidzianej
do realizacji

2.

O S W I A D C Z E N I E :
o zachowaniuniezaleLno$cii bezstronnoSciaudytu osoby lub podmiotu prowadz4cegoaudyt
w stosunkudo Zamawiajqcegox
Skladaj4cofertg w postgpowa4iuo udzieleniezam6wieniana:
Wykonanie audytu pewngtrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/ll
pod nazrv4 : o,Roboty o{tworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego fudynku z prrywr6ceniem jej XlX-wiecznego stanu zgodnie z
zatw ier dzonym p roj ektem o'.
OSwiadczam,Ze :
1) nie posiadam udziaN6*, akcji Zamawiaj4cego lub innych tytul6w wlasnoSci lub w
j edno stce z nim slow arzy szqnej, dominuj 4cej lub wsp6lz aleznq
2) nie byle(-am,) w ostfltnich 3 latach przedstawicielemr prawnym (pelnomocnikiem),
czlonkiem organ6w nadzorczych, bqdL zarzqdzaj4cych lub pracownikiem jednostki
stowarzyszonej, dominuj 4cej,*aleLnej lub wsp6l zale2nej;
3) w ostatnich 3 latach nie uczpstniczylem(-am)w sporz4dzaniudokument6w stanowi4cychprzedmiot

audytu;
4) w ci4gu ostatnich 5 lat, prza,zjedenrok, nie osi4gn4lem(-am) co najmniej 50%oprzychodurocznego
jednostki wobec niego dominuj4cejlub jednostek
zffiufu Swiadczeniauslug na lzecz Zamawiaj4cego,
z nim stowarzyszonych,jednogtekod niego zalehnychlub wsp6lzale2nych;
5) nie jestem mal2onkiem,krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub by6
zwiyzany z $ulu opieki, prz;rsposobienialub kurateli z osob4 zarz4dzaj4c4lub bgd4ca w organach
nadzorczychjednostki albo zalirudniaj4c4przyprowadzeniu audyu takie osoby;
6) nie jestem zaangahowany(-a) w planowanie,realizacjg, zarzydzanie projektem.

( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy/ os6b
uczestnicz4cejw realizacji zam6wienia)

* oSwiadczeniewinna podpisapka2da osobawymieniona w wykazie os6b, kt6ra bgdzie uczestniczyla
w realizacji zam6wienia oraz Wykonawca

zP-24/1lU/2013

Zal4cznik nr 7 do SIWZ

O S W I A D C Z E N I E :
o zachowaniunielaleinoSci i bezstronnoSciaudytu os6b prowadz4cych audyt
w stosunkudg Zamawiaj4cegoi Instlrtucji Zav4dzaj4cej RpO WK-p
Skladaj4cofertg w postgpowarliuo udzielenie zam6wienia na:

wykonanie audytu pewngtrznegoprojektu RPo nr RPKP .07.01.00.04-017
lll
pod nanv4 : ,rRobotyoditworzeniowo-konserwatorskie
zabytkowej Sali koncertowejoraz
elewacjizabytkowegobudynku zprzywr6ceniemjej XlX-wiecznegostanuzgodniez
zatw ier dzonym p roj ektem "

OSwiadczam,2e spelniam lvym6g bezstronnoScit niezalelnoSci w odniesieniu do Instytucji
ZarzqdzajqcejPRO WK-P eraz Zamawtajqcego, a w szczeg6lnoScinie pozostajgw stosunku
pracy z w lw instytucjami.

( podpis osoby uczestnicz1cej
w realizacjizam6wienia)

* oSwiadczeniewinna podpisapkahda osobawymieniona w wykazie os6b, kt6ra bEdzie uczestnic4rla
w r ealizacji zam6wienia.

zP-24t1tU/2013

(pieczgt wykonawcy)

Zal4cznik nr 8 do SIWZ

NALE24CUCU
LrsTA PODMTOTOW
DO TEJ SAMEJGRUPYKAPITAI,OWBJ
Dzialaj1c na podstawie art. 24 ust.2d ustawy z dnia 29.01.200r.Prawo zam6wieri publicznych (tekst.
Jednolity 22070r Dz.U. Nr 113 poz.759 ze zm.) przedstawiamlistg podmiot6w nale24cychdo tej
samej grupy kapitalowej, o k{6rej mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsument6w(Dz. U Nr 50 ,poz.331 zp62n. zm).

( p odp is/y osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych do
skladania oiwiadczeri woli w imieniu wykonawcy)
(podpis pelnomocnika -je2eli zostal ustanowiony przez
mocodawc6w)

t niepotrzebne
skredli6

zP-24/rlUt20t3

(pieczgt wykonawcy)

Zalqcznik nr 9 do SIWZ

INF'ORMACJA
Dziatajqcna podstawie art.26 ust.2d ustawyz dnia29.01.2004r.Prawozam6wieripublicznych(tekst.
jednolityz2|l|r.Dz.U. Nr 1f3 poz.759zezm) informujg/informujemy,
iznienaleLglnienaleirymy
do grupykapitalowej, o kt6rejmowaw ustawiezdnia l6 lutego2007r.o ochroniekonkurencji
i konsument6w
(Dz. U. Nr 50 poz.33lzp62n.zm).

( p odp is/y osoby/os6b uprawnionej /uprawnionych do
skladania olwiadczefi woli u imieniu wykonawcy)
(podpis pelnomocnika -je2eli zostal ustanowiony przez
mocodawc6w)

x nieootrzebne
skre5li6

zP-24/tlU/2013

Zal4czniknr 10 do SIWZ
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UMOWA
z^wartaw dniu

2013roku w Bydgoszczypomigdzy:

Akademi4 Muzy cznq imiefria Feliks a Nowowiei skiego w Bydgoszczy
z sredzibqwBydgoszczy(85-p08)pny d.. Slowackiego7,
reprezentowan4ptzezi
zw^nq dulri Z u^u* i"l4"yti-

(
z siedzrb4w
wpisanvm/a do
f epf ezefltowzfrYm / q,ptz ezl

-

). otzv ul.

,
zw anymf q dalej Wykonawc{,
o trescl nastepu,ace,:
Niniejsza lJmowa jest nastgpstwem wybotu przez Zamatirajqcego oferty Wykonawcy w trybie
ptzet^rgu tieograticzonego, izgodnie z przepisarni ustawy z drna 29 stycznta 2004 toku - Prawo
zam6wie6 publicznych @r.U. z 201.0 toku Nt 1.1.3,poz.759 z p62n. zm.). Dofinansowanie
Projektu RPO nr
RPKPI .07.01.00-04-01,7/1,1, pod
nazwq: ,,Roboty odrworzeniowokonserwatorskie sali koncert$rve) oraz elewacji zabytkowego budynku z przywt6ceniem jej XIXwiecznego stanu zgodnte z z^twietdzoflym projektem" teahzowanego w ramach Osi
pdorytetowej 7 Wspietanie ptzemian w miastach i w obszarachwymagajacych odnowy. Dztalatie
7.t Ptewitaltzzcja zdegradolwanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego
\Tojew6dztwa I(ujawsko-Poq\orskiego na lata 2007 -2013.
Projekt dofinansowany ze 5rddk6w Ministra I(rltwy iDziedztcrva Narodowego.

zP-24/t/U/2013

Zam6wiente finansowane jbst ze Srodk6w wlasnych Akademri Mazycznej rmrerua Feliksa
Nowowiej skiego w Bydgoszlzy.

s1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawtaj+cy zLeca, a ffikonawca
przyjmule do wykonania przeprowadzenre audytu
zewnetrzneqo w ramach zanl6wienia publicznego pod nazwqi
,,wykonanie audytu Newnpttznego ptoiektu RPo nt RPKP .02.01.00-04-0IL/11
pod nazw4: rrRoboy odfiironeniowo-konserwatotskie
zabytkowei sali koncettowei onz
elewacfi zabytkowego bbdynku z przrytdceniem
XlX-wiecznego
stanu zgodnie z
iei
z a twi erdz onym ptojek tem ".
2. STykonawca zobowi4zuje giE do wykonania pzedmiotu Umowy okreSlonego w ust. 1 zgodnie
zi
1) obowi4zujacymr przepisalni pr wa wsp6lnotowego i krajowego, w qm pra,warniejscowego,
or^z v{yqcznymi InstytucJt Tranqdzajacej RegionaLrym Programem Operacyjnym \X/ojew6dztwa
I(uiawsko-Pomorskiego n^ lata 2007-2013, w szczeg6lno5ci wskazanymi w Wytycznych
dottlczqcych przeprowadzetlia audytu projekt6w dofinansowanych w :ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego $/ojew6dztwa l(ujawsko-Pomorskiego rra Iata 2007-2013 oraz
Specyfikacji Istotnych Warqnk6w Zam6wtenia, zwa;rrqdalej r6wnie| SI\X/Z, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem opisu przedfmotu zam6wieria okre6ionego w Cz96ci II SIWZ;
2) umowami o dofinansowanJieProjektu wskazanymi w czgriciwstgpnej Umouy;
3) polskimi i migdzynatodo#vmi standatdami audytu otaz standardami audytu okreSlonymi przez
Wykonawcq w ZaN4czriku dp Umowy.
3. Szczeg6lowy zaltes onV warunki wykonarua przedmiotu Umowy okre6laja nastgpuj4ce
dokumenty:
l.Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wtenta (wraz z za\qczntkaml);
2.Oferta \Tykonawcy (wraz z zalqczntkaml);
3.OSwiadczeme \Tykonawcyi na podstawie jakrch standard6w bgdzie dokonywal czynnodci
audytowych.
4. W przypadku czynno6ci kontrolnych Instytucji Zarz4dzaiqcel oraz innych organ6w
kontrolnych, \Wykonawca z$bowt4zany bgdzie do udzielania Zamawiaj4,cemu wyla6rie1. oraz
przedLoietia opimi dotycz4cych badanej dokumentacji Projektu w fotmie odpowiedzi na
zadawane pytanta organu $ontroluyacego w odniesieniu do wynik6w i zalecef \X/ykonawcy
ptzedstawionych w opinii i r{potcie z audytuw terminie wymaganym ptzez org n kontroluj4cy.
5. I(walifikacje i do6wiaddzente jakie musz+ posiada(. osoby przeprowadzajqce audyt, t1
czlonkowie zespolu audytQwego, zostaly okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienta. \X/ykonawca odwiadcza, iz w sklad zespolu audytowego wejd4 osoby wskazane
przezWykonawcg w zalqcznit<udo Oferty Wykonawcy (sporz4dzonym wedlug wzoru formvlana
stanowi4cego zaNqcznlknr 5 do SIWZ) i z\.o|one Zamawiaj1cem.uwtaz z Ofert4 \X/ykonawcy.
Zmiana czLonka zespolu audytowego moze nast4ptt za ptsemnq zgod,4 Zamawiajqcego pod
watunkiem uzasadnietrja zmtany i udokumentowania ptzezWykofla\r/ce posiadania przez nowego
czLonka zespolu audytowega kwalifrkacji i doSwiadczenia okteSlonego w Specyfikacji Istotnych
Watunk6w Zam6wietia.
6. Metodologia doboru pi6by, mrnimalny poziom ufnorici dla badania audytowego or^z
metodologii, na podstawie kd6rej dany poziom zostal okre6lon;r, zostaNyokre6lone w Specyfikacji
Is totnych $7arunk6w Z am6Wtenta.
7. Zaktes faportu z badaria audytowego sporzqdzanego przez Wykonawca zostal okreSlony w
Specyfikacji Istotnych \X/arunlk6wZam6wietia.

s2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

zP-24l1lU/2013

1. Wykonawca zobowt4zany jest wykona6 przedmrot Umowy w nastgpuj4cych terminach:
1) udostgpnienTe przez Zanlawtaj4cego dokument6w niezbgdnych do pzeprowadzentabadaria
audytowego w budynkachZamawiaj+cego w okresie 1,4 dnlod drua zawarciaUmowy;
2) konttola i weryfikacja wslystkich dokument6w zwiqzanych z projektem w ci4gu 3 dni od dnia
zawatcia Umowy;
3) ustalenie i pnekazznie wdiosk6w, sporz4dzetie wstgpnej opinii i raportu nast4pi w 4. i 5. dniu
od dnia zawarcia Umowy;
4) weryfrkacja wstgpnej
i tapottu ptzez Zamawtzjqcego i odmesienie sig do otnymanych
"prrt"
materrah6w otaz sporz4dzenie i przekazatie ostatecznej wersji opinii i raportu po otrzyrTr^niuod
zamawrajqcego uwag do raportu nast4pi w 10, i 11. dniu od dnia za'warcialJmoury;
xzqdzetie protokolu odbioru nast4pi w 14, dniu
tu Umowy jest data podpisania przez Strony
r prawidlowe wykonani e badania audytowego.

oqowl{zKr

s3

r UPRA$TNrENrASTRON

1. Strony sq zobowiqzane
flo wzalemnej wsp6lpracy fl^ rzecz osi4gnigcia celu, dla kt6rego
Umowa zostaje zawarta.
2. Do obowi4zk6w Zamawifljqcego naIeLyw szczeg6lno6ci :
1) dokonanie protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy;
2) termrnow^ z^plata zawrykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zamawiaj4cy uprawniony lest w szczeg6lno6ci do kontrolowania prawidlowo6ci wykonywarua
ptzez \Wykonawcg i pod\rykonawc6w ptzedmrotu Umouy, w szczeg6lno6ci w zakresie
terminowo6ci i zgodno6ci z qdno6nymi przepisami prawnymi, standardami i wytycznymi.
4. Do obowi4zk6w \X/ykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:
1) wykonanie ptzedmiotu Unlowy zgodrue z warankami okre6lonymr - S 1;
2) pisemnego powiadomienia Zamawraj4cego o zLozonyrn wniosku o ogloszerue upadlo6ci lub
postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarzqdu komisarycznego,bqdl zawieszeniu swej
dziaNalnoici oraz o zajpcrawf.erzytelno6ciz tytulu wykonania Umowy w nastgpstwie wszczEcia w
stosunku do \X/ykonawcyp o stgpowania egzekucyjnego;
3) dostatczenie otganom \ontroli wszelkrch niezbgdnych danych t mateia\6w dotycz4cych
dziaLa6,w ramach wykonawstwa i podwykonawstwa wyniklych z wykonywania Um<-rwy;
4) zachowaria w tajemniclr wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od
Zamawiaj4cego oraz innych podmiot6w w zwtqzku zwykonatiem Umowy;
5) przekazanie, ujawni^nte gtaz wykorzysfiania wszelkich infotmacjt i danych otuymanych
ptzez Wykonav/c€ od Zarnalviaj4cego oraz innych podmiot6w wyl4cznte rra rzecz podmiot6w
uprawruonych na podstawio i w zakresie okre6lonym przepisami obowi4zujacego prawa otaz
Umow4;
6) naprawienia w pelnej rirysoko6ci szkody wyrzqdzone) Zamawiaj4cemu ptzez ajawniente,
przekazanre. wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji oftzymanych od
Zamawiajqcego or^z innych podmiot6w wbrew postanowieruom obowiqzujqcego ptawa or^z
Umowy. Zobowiqzame to wlqze Wykonawca r6wrttez po wykonaniu Umowy lub, bez wzglqdu na
ptzyczyrre, 1ejrozsiqzaniu, wil4towiedzeniu, odst4pieniu od niej ;
7) dostarczetie Zamaurrajacbmu rapottu i opinii z badanra audytowego w jezyku polskim w 2
egzemplatzach w formre papietowej i elektronicznej w formacie PDF na no6niku CD lub DVD.
Wszystkie dokumenty otalp no6nikr wtnny by6 ozn^czone obowi4zuj4cymi logotypami
Eutopejskiego Funduszu Rozwoju RegionaTnego oraz Ministerstwa I(ultury i Dzredzicnva
Natodowego.
B) zobowiqzanie swoich pof,wykonawc6w oraz czlonh6w zespolu audytowego do wykonania
obowi4zk6w vynikajacych z iumowy, w szczeg6lno6ciwskazanych w pkt 1-7.
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OSOBYUPOWAZNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIENUMOWY
1. \Tykonawcawyznaczado dztalaniaw jego imieniu i na jego tzecz)w fym do reprezentowania
rWykonawcy,
2. Zamzwiaj+cywyznzcza lo dzialantaw jego imieniu i na jego rzecz) w tym do odbioru
- I(erownika Projektu.
przedmiotuumoury, mgr. in2. Andtzeja'Wenskow.skiego
\ 5

WYKOI\ryWANI E PRZEDM I OT U UM OWY PRZEZ PoDwYKoNAwC ow

1. lWykonawca o6wiadcza, rh wykonz czg6( przedmiotu Umowy z udziaNem podwykonawc6w
zg o dnie z wykaz em zaw at$ t7:rw O fer cie \Wykonawcy.
2. Zmtana podwykonawclr moze nast4pi6 z^ zgodq Zamawtaj4cego pod warunkiem
udokumentowania przez \Xlykonawc€ posiadarua przez nowego podwyhonawcA kwalifrkacji i
do6wiadczenia okte6lonego 1v Specyfikacji Istotnych \Warunk6w Zam6wtenia dla os6b zdolnych
do wykonaniz zam6wretiaw ramach danej dziedzny.

s6

WtrNA,GRODZENIEI JEGO ZMIANY
1.. X'qczne wynagrodzente ryczaLtowe Wykonawcy za wykonarue calego przedmiotu Umowy
okte6lonego w S 1 Umowy, podane przez Wykonawc€ w z\-ozonej Ofercie, wynosi: brutto (z
VAT) kwotg w wysoko6ci
zL (_
zLotych i
groszy), w tym
wynagrodzeme bez podatkrH od towar6w i uslug (bez VA!
w wysoko6ci
zL
(
zNotychi
gAT)
gtoszy) otaz podatek od towar6w i uslug
wg stawki:
groszy).
-oh w wysoko6ci
2. Wykonawca zobowiqz^ny jest do uiszczanta nale2no6ci na tzecz podwykonawc6w oraz
czlonk6w zespotru audytowpgo zgodnie z fteiciq um6w zawarF1chpnez Wykonawcg z tyrtx
osobami.
3. I(wota wrynagrodzenia Qkre6lona w ust. 1 jest kwot4 maksymaln4 za realizacjg caLego
ptzedmiotu Umowy.
4. \X/ynagtodzetie okre6lone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbgdnie koszqr zwi4zane z rcal7zac14
przedmiotu Umowy, w tym rlJzyko zwrUzanez okoltcznoSciami,kt6rych nie moLnapnewidzie(.w
chwdi zawatcia Umowv.
c q

\\/
ZASADY FIOZLICZEN I PX-ATNOSCI
1. Ustala sig nastgpuj qce zasa:pyrozhczet finansowych Zamawiaj+cego i Wykonawcy:
1) faktura VAT kofcowa, wystawiona po odbiorze koricowym ptzedmiotu Umowy, i1.
przeprowadzofiymprzezWykonav/c€ i odebranym przezZamawiaj+cego badaniu audytowym.
2. Zamawiaj4cy dokona pla$o6ci ptzelewem bankowym na rachunek \X/ykonawcy w terminie do
21 dfi od daty otrzymaria prawidtrowo wystawionej koricowej faktury YNI wraz z wymaganymi
dokumentami za wykonanie ptzedmiotu Umowy.
3. Za dzieA zaplaty uwaza si( dzieri obciqzenrarachunku bankowego Zamawta)qcego.
4. Zamawiaj4cy zasttzega sobie prawo do potr4carua z wyn^grodzeria naleznego Wykonawcy z
tytulu wykonania Umowy ewentualnych roszczet Zamawtaj4cego w stosunku do Wykonawcy, w
Lym z tytulu szk6d i kar umownych, jak te2 koszt6w poniesionych przez Zamawtalqcego

.

s8

ODBIOR PRZEDMIOTU UM:OWY
1. Sttony ustalaj4stosowanie nastgpuj4cych rodzaj6w odbiot6w przedmiotu Umowy
1) odbi6r kofcowy przedrsrrotu Umowy po przeprowadzonym przez Wykonawc€ badaniu
audytowym.
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Prace uwaza6 sig bgdzie za ddebrane po podpisaniu protokolu odbioru wykonanego przedmiotu
Umowy przez wNaScrwychprpedstawicieli Stron.
Protok6l odbioru ptzedmiotg Umowy stanowi6 bgdzie podstawg do fakturow^n7a prac zgodnie z
$ 7 ust. 1.
Przedmiotem odbioru rc[Trzacji Umowy beda w szczeg6lno6ci opinia i raport z
ptzeptowadzonego audytu (jadania audytowego).
2. Odbi6r kofcowy nast4pi na podstawie protokolu odbioru kofcowego podpisanego przez
wla6ciwych przedstawicieli Stton
3. \X/ykonawca przekaze Zalpawial4cemu pisemna gwarancje jako5ci wykonanego i odbieranego
przedmiotu Umowy pod rygorem nie odebtania przez Zamzwiaj+cego przedmiotu Umowy.
4. Z czynno6ci wetyfikacji ptzedmiotu Umowy spisany zostanre protok6l rozbieinoict
zawieraj4cywszelkie ustalenip zwiqzane z ewentualnymi wadamr przedmioru Umowy i terminem
ich usunigcia.
5. Protok6l
odbioru stahowi6 bgdzie jednoczeSrue przekazante przedmiotu Umowy
Zamawiaj4cemt.
6 JeLeEw toku czynno6ci wdryfrkacyjnych i odbiorowych zostanq stwierdzone wady przedmiotu
Umowy Zamawtaj4cemu przysluguj 4 nastgpuj4ceuprawnienia:
I) lezelt'wady nadai4 sig do lrsunigcia, Zamawtajqcy mo2e odm6wi6 odbioru przedmiotu umowy
do czasu usunigcia wad, wSiznaczaj4cWykonawcy termin ich usunigcia z zagro|eniem, 2e po
bezskutecznym uplywie Wznaczonego terminu nte przylmie napra\ily. W przypadku zwloki w
usunigciu wad w stosunku d)p wyznaczonego terminu, Zamawnl4cy moie z4da( kat umownych
na zasadachokre6lonych po4zej;
2) )ezeh wady uniemozltwi\jq korzystarue z ptzedmiotu Umowy zgodrue z przezn^czeniem,
Zamawiajqcy mo|e z4dat od Wykonawcy wykonania pnedmiotu Umowy po nz drugi wyl4cznie
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub mo2e zleci6 wykonanie przedmiotu Umowy lnnemu
podmiotowi, akosztami i ryzykiem obcrazyt.\Tykonawcg lub mo2e odst4pi6 od Umowy.
7. Wykonawca z dniem wykonarua i odbioru przedmiotu Umowy ptzez Za:mawtaj4cegozbywa na
rzecz Zamawiaj+cego ptawa autotskie do przedmiotu Umowy okte5lonego w $ 1 na wszystkich
polach eksploatacji wskazan;'1chw art.50 ustawy z dnta 4 lutego 1994 rcka o prawie autorskim i
ptawach pokrewnych @2.U. z 2006 roku Nr 90,poz. 631 z potn. zm),w tym w szczeg6lno6ci:
1) w zakresie utrwalania i zw]elokrotntatia - -vqcfivarzanre
okre6lon4 technik4 egzemplarzyutworu,
w tym technik4 dtukatsk4, reprograficzna, zapisu m^gnetycznego oraz technik4 cyfrow4;
2) w zaktesie obtotu otyginzllem albo egzemplarzami, na kt6rych utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, azyczetie lub najem otygrnalu albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechnlanta w spos6b rnny ntz okre6lony w pkt 2 - pabhczne, wystawienie,
wy6wietlenie, odtwotzente o\az nadawanie i reemitowante, a takze publiczne udostgpnianie w taki
spos6b, aby kazdy m6gl mie( do niego dostgp w mrejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) p rz ekazywanie I n stytu cji 7 an 4dzapcej na p otn eby weryfrkac j i Pro j ektu.
Ponadto rWykonawca udzrelh Zamawiajecemu zgody na dokony'wanie opracowari ptzedmiotu
Umowy okre6lonego - S 1 oraz n kozystarue z qrch opracowari i rczporz4dzanle qmi
opracowaniami. Wykonawca zobowi4zuje sig r6wnrez nie korzysta6 z osobistych praw autorskich
do przedmiotu Umowy okre$lonego w S 1.
B. Honoraria Wykonawcy z Sta\u zbycia praw i udzielenia zezwoled.okreSlonych w ust. 7 zostaLy
zawarte w wynagrodzeniu ry|zaltowym okre5lonym w S 6.
9. \X/ykonawca o6wiadcza, tt w chwili odbioru przedmrotu Umowy bgdzie posiadal stosowne
uprawnienia autorskoprawne legrtymujace go do zbycia ptaw i adzieletia zezstolet okreSlonych w
ust.7, w tym nabyte od airtot6w przedmiotu Umowy, np. podwykonawc6w lub czlonk6w
zespolu audytowego.
10. W przypadku wad ptrawnych zwi4zanych ze zbycierr' praw i udzieleniem zezwolert
okre6lonych w ust. 7 \Wykonawca zobowiqzuje sig do naprawieria Zamawtaj4cemu wszelkich
wyniklych z tego szk6d, w lzczeg6Tno5ciWykonawca przejmie na siebre ewentualne roszczetia
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os6b ttzecich, np. podwifkonawc6w lub czhonk6w zespolu audytowego, kierowane do
Zamawtajqcego, a zwiqzane z wykonamem Umowy oraz zbyciem praw i udzieleniem zezwolen
okre6lonychw ust. 7.

cwAMNCJA
JAKoS.li *q*ory t^ r^wADy

1. Wykonawca udziela Zam4wialqcemu pelnej i kompleksowej prsemnej gwarancli jakodci z t:ytrilu
iry, obowi4zujacej od dnia odbioru pzedmiotu
ia 31 grudrua 2018 roku zgodnie z Metodologi4
ralnego Ptogramu Operacyjnego \)7ojew6dztura
: 2qda(, usunigcia wady przez WykonawcA, jeLeh
ujawnitra sig ona w okresie trtgraniagwarancji jako6ci.
3' S7 ramach udzielonej gwarancji jako6ci, w przypadku wyst4pienia wad, Wykonawca
zobowtqzany jest niezwlocztie ptzystupit. do ich usunigcia. Zamawia)qcy wyzfiaczy technicznie
uzasadniony termin usunigcid wad .
4. W ptzypadku zwloki w rpsurugciuwad, Zamawial4cy ma prawo zlecit. tch usunigcie innemu
podmrotowi na koszt ttyzykp Wykonawcy.
5. \X/szelkie koszty zwiqzanb. z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jakoSci ponosi
\Wykonawca.
6. WykonawcaudzielaZamafutajacemu petrneji kompleksowej pisemnej rgkojmr zawady fvyczne
i ptawne przedmiotu Umorgy, obowiqzajqcej od dnia odbioru przedmiotu Umowy do kodca
trwalo6ci Ptojektu, tj. do dtua 31 gtudrua 2018 roku zgodnie z Metodologi4 oceny kryted6w
wyboru projekt6w dla Rpgional-nego Ptogramu Operacyjnego \Wojew6dztwa I(ujawskoPomorskiego nalata 2007 -2013.
B. Zamawiajqcy bgdzie rcabzbwa(.uprawruerua z BJtuNutgkojmi za wady tiezaleznte od uprawnieri
wynikaj4cych z gwanncii iakO6ci.
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KARY UMOWNE
1. \Tykonawcz zapLacrZama:\riajqcemu kary umowne z nastgpajqcych tytul6w:
1) 1'o/owartoSci brutto Nqcz4egowynagrodzetia rycza\towego, o kt6rym mowa w S 6 ust.1., za
kazdy dziei zwlokr w wyltonaniu przedmiotu Umowy, hczonej od dnia \Nyzrraczorrego na
wykonanie przedmiotu Umowv do dnia faktycznego odbioru, jeLeb zwLoka powstala z pfiyczyrr
z aleznych o d rWykonawcy,
2) 10Yowarto6ci brutto l4czpego wynagrodzenia tyczaLtowego, o kt6rym mowa - S 6 ust. 1, z
tytulu odst4pienia od Umowy z przyczyrt zaleznych od Wykonawcy.
2. I{ary zastrzezone w ust. 1. Zamawtalecy moze potr4ci6 z faktury koricowej za wykonanie
przedmiotu Umowy.
3. Zamawia)qcy zastrzega sqbie prav/o dochodzenia odszkodow^fia ptzenosz4cego wysoko66
zastrzezonych har umownyGh na zasadach og6lnych, w ptzyp^dku gdy wysoko66 poniesionej
szkody, w tym okre5lonej W 5 16 ust. 4 i 5, przekracza wysoko66 kar umownych. W takich
wypadkach Zamawtajqcy zastpega sobie prawo dochodzenia swoich roszczefwobec Wykonawcy
r6wnteh z pohsy OC z tyrilu dziaNalnolcigospodarczej \X/ykonawcy.
4. Zamawial4cy zaplact Wykonawcy kary umowne z nast€puj4cych tytul6w:
1) 10% watto6ci brutto Lqcznego wynagrodzenia ryczaLtowego, o kt6rym mowa w S 6 ust.1., z
tytulu odst4pienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawtajqcego. za wyj4tkiem wyst4pienia
okoliczno6ci ustalonych przepisem art, 1.45ustauTy- Prawo zarl6wrel' publicznych.
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ZA KRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY
1. Ustalony zostaje pontze) iaktes dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowie1- zawzttej
Umowy w stosunku do tre6ci ofetty, na podstawie kt5tej dokonano wyboru Wykonawcy:
L) terminu tealizacji Umoryy z powodu:
a) przyspieszeria zakonczerya ruekt6rych zadai Projektu, kt6re wplyfl4 n^ og6lne skr6cenie
tozhczeria Projektu.
b) zmian w umowach o dofinansowanie Projektu, w szczeg6lnoSci w ptzypadka zmizny
hatmonogr amu reahzacj i Prol ektu,
c) przerw w rcahzacjiprac pqwstalych z przyczyn rue le24cych po stronie Wykonawcy,
d) okoliczno6ci bgd4cych rlastgpstwem slNy wyzszel i uznanych pnez Zamawiajqcego. Pnez
wyst4pienie zdarzei slly wyLszej rozumie(. nalehy zdarzetia nadzwyczajne, zewngttzne r
niemo2liwe do uruknigcia naJvetw przypadku maksymahej staranno6ci Stron;
2) zrnrana os6b przy pbmocy kt6rych Wykonawca rcaLizwje przedmiot Umowy dopuszcza sig zmiang os6b przedstawionych w Ofercie \Tykonawcy jedynie w uzasadnionych
ptzezWykonawc€ przypadkd,ch,pod warunkiem, i2 osoba zmientajqcabgdzie posiada6 wymagane
iedzinie:
r i nadzit nad przedmiotem Umowy;
i2 podwykofl^wc zmtentajqcy bgdzie posiada6
;enie dotycz4ce os6b zdoJnych do wykonania
zam6wienta; je6li w ramach wyl<azatia spetrnianiawarunku wiedzy i do6wiadczenia Wykonawca
korzysta z zasob6w podmiotu trzed,ego, kt6ry bgdzie braL adztatrw reaLzacJiczgici zam6wienta
jako podwykonawca, Zamaui;taj+cydopaszcza mo2liwo56 zm)any podwykonawcy jeSli wyka2e on,
ze postada co najmniej takie do6wiadczeruejakre wymagane bylo dla spetrnieruawarunku wiedzy i
doSwiadczeruaokreSlonych p,rzez zamawiaj4cegow SIWZ;
5) zmiana sposobu rczlic4ania Umowy lub dokonywania platno6ci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartych przez Zamawiaj4cego um6w o dofinansowarue Projektu lub
wy ty czny ch doty cz 4cych tealIz acJiPr oj ektu;
6) zrniany wynagrodzeni1 w przypadku zmiany w trakcie obowi4zywania Umowy stawki
podatku od towat6w i uslug, Je6Ezmiana stawki podatku od towar6w i uslug bgdzie powodowa6
zwigkszenie koszt6w wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Za,mawiajqcy dopaszcza
mo2liwo56 zwigkszenia wynpgrodzenia o kwotg r6wn4 r6zntcy w kwocie podatku zapl,aconego
przezWykonawcg.

7) zaistniatych omylek pisprskich lub rachunkowych,
8) zmiany powszechnie obowi4zui4cych przepis6w prawa, wytycznych lub standatd6w w
zaktesiem^lqcymwplyw na leahzacjgprzedmiotuUmorqr,
9) powstania rczbie2no6gi lub niejasno6ci w tozumieniu pojq6 u2ytych w lJmowie,
kt6rych nie bpdzie moLna usun46 w rnny spos6b, a zmiana bgdzie umozlturtal.usunigcie
rozbie|nolct i doptecyzowalnieUmowy w celu jednoznacznej interpretac)r jej zaprs6w pnez
Strony.
l0) zrniana danych identyfikacyinych - zmiana nazw, stedzib Stron i innych.
11) innych okoliczno6ci, lqt6te nie byly znane w chwili zawarcia Umowy i kt6rych nie
moina bylo przewidziet. vf chwili zawarcia Umowy, majqcych charakter zmian nieistotnych,
tj. rue odnosz4cych sig do wiarunk6w, kt6re gdyby zostatryujgte w ramach pierwotnej procedury
udzielania zam6wtetia, umoEliwilyby dopuszczefie innej ofety ntz ta,kt6n zostala pierwotnie
dopuszczona, a wprowadzoie zmtany do Umowy s4 korzystne dla Zamawiajqcego.
2. Zmtana Umowy dokonanp z n^tuszentem ust. 1,iest nlewa;Ln^.
3. Wszelkie zmiany i uzupel4ienia Umowy wymag )qfotmy pisemnej pod rygorem niewa2nodci.
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ODSTAPTENTEOD UMOWY
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1. Niezale2nie od wypadk6w wymienionych w kodeksie cywilnym ot^z w Umowie, Stronom
pzysluguje prawo odst4pienfa od Umowy w nastgpuj4cych sytuacjach:
2. Zamawiaiqcemu przysluguje bez wryznaczenra Wykonawcy terminu dodatkowego prav/o
odst4pienia od Umowy :
1) w nzie wyst4pienia istotngj zmiany okoliczno6ci powoduj4cej, 2e wykonanie Umowy nie le2y w
interesie publicznym, czego nte mozna bylo przewidzie(. w chwili zawa:rciaUmowy. \7 takim
ptzypadku V/ykonawca moze Lqda(. jedynie wynagrodzeria nalelneso mu z Lytu\a iakqcznego
wykonania etapu Umowy;
2) gdy ogloszono upadlo56 ffikonawcy lub gdy Wykonawca postawiony zosta\.w stan likwidacji
albo gdy ustanowiono zarL,qd komisaryczny, bqdt gdy zawiesil swoj4 dztalalno6(. lub jest
przedmiotem post€powari pXawnycho podobnym charakterzelub o wykre6leniego z rejestru;
3) w przypadku za)}cia wielzytelnoicr z tytutru wykonania Umowy w nastgpstwie wszcz€cla w
stosunku do \Wykonawcy p o $tQpov/ anta egzekucyjnego;
4) z ptzyczynlezqcych po strorue \Wykonawcy,w szczeg6lno6cigdy:
a) Wykonawca nie wywiazuje sig z obowiqzk6w okre6lonych w Umowie,
b) z rnnych pfiyczyrtwskazalrych w Umowie, a nie wymienionych w niniejszym paragrzfte.
3. Odst4pienie od Umowy z ptzyczyn okredlonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia
przez rWykonawca jakichkolwiek dodatkowych roszczei w stosunku do Zamawrajqcego
przekraczaiqcych warto66 wjykonanych prac na dziert odst4pienia od Umowy, odebranych bez
zastu ezert p rz ez Z amawta)+4ego.
4. Odstgpuj4cy od Umowy Wykonawca jest obowi4zany napnwi(. Zamawiajacemu spowodowan4
tym szkodg, chyba, ie odst4gierue nast4pilo z ptzyczyn, zakt6rc odpowiada Zamawiajqcy.
5' Odst4pienie od Umowy pizezktorqkolwiek ze Stron powinno nast4pi6 w formie pisemnej pod
rygorem niewa2noSci takiegO oSwiadczeniaoraz powinno zawiera(.uzasadnienie.

.
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SPOSOBDOR4CZANIA PISM
1. Sttony o6wradczaj4,2e w;skazanena wstgpre Umowy adresy ich siedzib traktowa6 bgda jako
adtesy do dorgczef wszelkic$ prsmzwi4zanych z wykonpvaniem Umowy.
2. W ptzypadku dokona4ia zmiany powyZszych adres6w, Strona dokonuj4ca zmiany
zobowiqzana lest tiezwLoczite powiadomi6 druga Strong o powyLszym fakcie. Brak informacji o
dokonanej zmiatie upowa2r[ia dtuga Strong do przyjgcia domruemanla, 2e wyslana przesylka
listowa polecona zostanie dptgczona w ci4gu ttzech dni od daty wyslarria. Skutek dorgczenia
bgdzie mral r6wruez zutrot vfslanej poleconej przesylki pocztowej z adnolacj4poczw/ typu: ,lVza
podjgtow terytinie", ,,.zJdresat
wjtprowadqilsi6" iq.

s14

KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Strony uzna)4 wszystkie pbstanowienia Umowy za wazne i wiqzqce. Jezelt yednak jakiekolwiek
postanowieme Umowy okafe sig lub stanie sig niewa2ne albo ruewykonalne, pozostaje to bez
wply'wu na wazno6( pozostalych postanowied Umowy, chyba, 2e bez tych postanowief Strony
Umowy by nie zawatLy,a niq jest mo2hxva zmiana lub uzupelnieme Umowy w spos6b okre6lony
w ust. 2.
2. W ptzypadku, gdy jakie\olwiek postanowienie Umowy okaie sig lub stanie niewa2ne albo
niewykonalne, Strony zobo*iqzane bgda do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia Umowy w
spos5b oddaj4cy mo2liwie npjwierniejszy zzmiar Stton wyra2ony w postanowieniu, kt6re uznalae
zosta\o za niewazne albo nielvykonalne.
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CESJAWIERZYTELNOSCI
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\Wykonawca nie jest
pod rygorem tiewzLno6ci czynno5ci, do dokonywania cesji
|Ptawnronl
jakrchkolwiek ptaw lub
wierpytelnoSci wynikaj4cych z Umowy, lub do przenoszenia'zobowt4zart,
wynikajacych z Umowy na lzecz podmiotu ttzeciego bez azyskanta aprzedntej, pisemnej zgody
Zamawiajqcego.

\16
ROZSTRZYGANIESPORbWI REGULACJEPRAWNE
1. Ewentualne spory wyruftaj4ce z zawarcia i teahzacjr Umowy lub z ntq zwr4zafle,
a nie
rozwiqzane polubownie, beda rczsftzyg ne na dtodze s4dowej ptzez S4d,powszechny
wlaSciwy
dla siedziby Zamawtajqcego.
2' IW sprawach nie uregulowanych w Umowie bgdqtriaLy zastosowanie przeprsy akt6w
prawnych
wladcrwych dIa teahzacji Ptojektu oraz Umowy, w tym w szczeg6lnoS.i ,mta.rryz dnta 23 kwtettia
1'964roku - I(odeks q.wilny Qr.u. z 1964roku Nt 1.6,poz. 9i z p6Ln.zm.).
Strony rozumi.la ani od poruedzialku do pi4tku
zgodnie z ustaw4 z dnta 18 stycznta 1951 roku o
poLn. zm.).
ia Zamawraj4cemu szkody, w postaci straty lub
ia lub nienalehytego wykonania Umowy. W
szczeg6lnoici $Tykonawca zobowiqzany jest do naprawietia Zamawiajqcemu szkody w pelnej
wysokodci wyniklej z zastoqowania sig ptzez Zamawiaj1cego do wynik6w przeprowadr|..go
ptzez Wykonawc€ audytu Ptojektu w postaci opinii i raportu z audytu oroz iule.if STykonaw-cy
dotyczqcych rcahzacji Projekgu, na skutek nalolenia na Zzmawiujq..go sankcji z
\ttu1uwykrytych
przez instyturcjekontrolne nigprawidlowo6ci, w szczeg6lnosciw postaci:
1) sankcji karnej lub karnqskarbowej wymrerzonej Zarnawiaj4cema lub jego pracownikom i
wsp6lpracownikom;
2) zwtotrt ws zystkich Srodk6iv do finansowania;
3) wykluczetia z moiltwo6ci ptrzymania dofinansowania w pnyszloici;
4) zwtotu czglct zrefundoufanych Srodk6w w zwiqzka z uznanrem niekt6rych wydatk6w za
nieprawidlowe 1ub niekwalifftowalne;
5) odmowy refundacji wydadf6w uznanych za nieprawidlowe lub niekwairfikowaLne;
6) potr4cerua 6rodk6w aznhnych za nieprawtdlowe lub ruekwalifikowalne z koleinej tr^nszy
refundacji;
7) obowi4zku naprawienia sz]<odyprzez zamawiajqcego osobom tneckn.
(tytulem przykladu moLna wskaza(. sytuacjQ,w kt6rej instytucja kontrolujaca teahzacjeprojektu
po przeprowadzonym badarii-u audytowym stwierdzi nieprawidlowo6ci, kt6re bEd4 skutkowaly
szkod4 finansow4 dla Zarnawial4cego; w takim wypadku szkoda zostanie pokryta przez
WykonawcE)
1 Wykonawca odpowiada wobec Zamawtajqcego
:6w oraz rnnych os6b wykonuj4cych Umowg, w
)go.
ypowiedzerue lub odst4pierue od niej \tymag
formy pisemnej pod rygorem rnewazto6ci. Formy pisemnej pod rygorem nlewazrTo6ciwymagaj4
tez wszelkie o6wiadczenia zwlyzane z zawarctemt realtzacj4Urnowy.

s17
zAr4czNrKrDo uMowY
1..\Wykaz Za\qczntk6w do Urnowy:
1) Oferta \Wykonawcy (wnz 4 zaNqczntkami);
2) o6wiadczerue Wykonau/cl na podstawie jakich standard6w bgdzie dokonywal
audytowych;
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3) dokumenty potwietdzajqc!. wymagane kwalifikacje i do6wiadczenie, jakie mvsz1posiada6 osoby
przeprowad zajqceaudyt;
4) polisa OC z tytulu dzia\algoici gospodarczej Wykonawcy.
2. ZaN4cztil<rstanowi4 integlaln4 czg56Umowy iuzapeLntala
iel tre66.

rlosc EGZEMSpf-ARZy
uMowy
Umowa sporzqdzona zosla\a w 4 (czterech) jednobrzmiqcych
egzemplar.zaclt: 3
egz emplarze dla Zamawizjacp go, 1 ( eden) egz emplarz dla \X/ykonawcy.
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