
Wlodawa: Wykonanie uslugi audytu zewnQtrznego projektu pn.:
Poprawa bezpieczenstwa os6b korzystajClcych z sieci komunikacyjnej
pogranicza Polski, Bialorusi i Ukrainy wdrazanego w ramach Programu

Wsp61pracy Transgranicznej Polski - Bialorus - Ukraina 2007-2013
Numer ogloszenia: 223726 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ustugi

lamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZWA 1ADRES: larzqd Dr6g Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Wfodawa, woj. lubelskie, tel. 82

5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiajClcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajClcego: Wykonanie usfugi audytu zewn~trznego projektu

pn.: Poprawa bezpieczenstwa os6b korzystajqcych z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Biaforusi i Ukrainy

wdrazanego w ramach Programu Wsprnpracy Transgranicznej Polski - Biaforus - Ukraina 2007-2013.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: usfugi.

11.1.4) OkreSlenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest

swiadczenie usfugi polegajqcej na przeprowadzeniu audytu projektu pn. Poprawa bezpieczenstwa os6b

korzystajqcych z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Biaforusi i Ukrainy realizowanego w ramach Programu

Wsprnpracy Transgranicznej Polska - Biaforus - Ukraina 2007-2013. Celem przeprowadzenia audytu, b~dqcego

przedmiotem zam6wienia jest sprawdzenie: 1) czy koszty zadeklarowane przez Beneficjenta (Partnera

wiodqcego) oraz Partnera projektu zostafy rzeczywiscie poniesione, prawidtowo zapisane i czy Sq kwalifikowalne,

2) czy projekt generuje dochody, 3) czy procedury 0 udzielenie zam6wienia publicznego zostafy przeprowadzone-

Sq prowadzone prawidtowo. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentami obowiqzujqcymi w ramach

Programu Wsprnpracy Transgranicznej Polska - Biatorus - Ukraina 2007-2013: 1) umowq 0 dofinansowanie

projektu. 2) Warunkami og61nymi dotyczqcymi um6w 0 dofinansowanie ze srodk6w Wsp61noty Europejskiej w

ramach dziafan zewn~trznych, 3) lakresem wymagan i obowiqzk6w w odniesieniu do kontroli wydatk6w w

ramach umowy grantowej ..

11.1.6) Wsp61ny Slownik zam6wien (CPV): 79.21.20.00-3.

11.1.7) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty cZ~Sciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


111.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
11I.2)ZALlCZKI
11I.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA
TYCH WARUNKOW

11I.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakladajct obowictzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

111.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca wykaze wykonanie co najmniej 2 audyt6w projekt6w wsp6lfinansowanych ze
srodk6w pomocowych 0 wartosci projektu co najmniej 3000000,00 zt brutto kazdy w
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie. Przez srodki pomocowe nalezy
rozumiec srodki pochodzqce z funduszy Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu
Wsp6lpracy. za spetniajqce warunek wiedzy i doswiadczenia zamawiajqcy uzna ustugi,
kt6re polegaty na przeprowadzeniu audyt6w projekt6w wspOffinansowanych ze srodk6w
pomocowych oraz - obejmowafy weryfikacj~ zgodnosci realizacji projektu z
postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalnosci wydatk6w
poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowosci i prawidfowosci rozliczenia
umowy - byfy wykonane z zachowaniem zasad bezstronnosci tj. przez podmiot
zewn~trzny i niezalezny w stosunku do audytowanego oraz zlecajqcego realizacj~
audytu - kazdy audyt zakonczyf si~ wydaniem opinii przez Wykonawc~ w
weryfikowanym zakresie Na potwierdzenie spetnienia powyzszych wymagan Wykonawca
dofqczy do oferty wykaz zrealizowanych usfug zgodnych z wymaganiami zamawiajqcego
oraz dofqczy dokumenty potwierdzajqce ze usfugi zostaty wykonane nalezycie. W
przypadku gdy wartosc ustugi zostata okreslona w walucie innej niz ztoty polski,
Wykonawca przeliczy t~ wartosc na ztoty polski wg sredniego kursu walut NBP z dnia
publikacji ogfoszenia 0 niniejszym zam6wieniu w Biuletynie zam6wien Publicznych.
Jezeli w dniu ogfoszenia nie b~dzie opublikowany sredni kurs walut przez NBP,
Wykonawca powinien przyjqC kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kurs6w przed dniem publikacji ogfoszenia 0 niniejszym zam6wieniu. Ocena spetnienia
przez Wykonawc~ warunk6w udziafu w post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie
przedtozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spetnianie
warunk6w udziatu w post~powaniu wedtug formuty spetnia-nie spetnia okreslony warunek

11I.3.3)Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca wykaze, ze b~dzie dysponowaf, co najmniej dwiema osobami posiadajqcymi
kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostanq im powierzone tj. a) co
najmniej jedna osoba powinna posiadac: - jeden z certyfikat6w: Certified Internal Auditor
(CIA), Certified Go~mment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems
Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud



Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial

Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub - z~ozy~a, w latach

2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnE;!trznego przed Komisjq

Egzaminacyjnq POWrnanq przez Ministra Finans6w, lub - uprawnienia bieg~ego rewidenta,

lub - dwuletniq praktykE;! w zakresie audytu wewnE;!trznego i legitymuje siE;!dyplomem

ukor'iczenia studi6w podyplomowych w zakresie audytu wewnE;!trznego, wydanym przez

jednostkE;! organizacyjnq, kt6ra w dniu wydania dyplomu by~a uprawniona, zgodnie z

odrE;!bnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub

prawnych, b) oraz, co najmniej jedna osoba powinna posiadac uprawnienia bieg~ego

rewidenta. Co najmniej 1 cz~onek zesprnu audytorskiego wskazanego do realizacji

zam6wienia wykaze, iz wykona~ co najmniej 1 us~ugE;!w zakresie audytu projekt6w

wsprnfinansowanych ze srodk6w pomocowych 0 wartosci projektu brutto nie mniejszej

niz 3.000.0000 z~, zas kazdy z pozosta~ych cz~onk6w zesprnu audytorskiego musi

wykazac siE;!doswiadczeniem w audytowaniu co najmniej 1 us~ugi w zakresie audytu

projekt6w wspOffinansowanych ze srodk6w pomocowych 0 wartosci projektu brutto nie

mniejszej niz 1.500.000 zf. W przypadku, gdy wartosc us~ugi zosta~a okreslona w

walucie innej niz z~oty polski, Wykonawca przeliczy tE;!wartosc na z~oty polski wg

sredniego kursu walut NBP z dnia publikacji og~oszenia 0 niniejszym zam6wieniu w

Biuletynie zam6wier'i Publicznych. Jezeli w dniu og~oszenia nie bE;!dzieopublikowany

sredni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjqC kurs przeliczeniowy z

ostatniej opublikowanej tabeli kurs6w NBP przed dniem publikacji og~oszenia 0

niniejszym zam6wieniu. Ocena sp~nienia przez WykonawcE;! warunk6w udzia~u w

postE;!powaniu odbywac siE;!bE;!dziena podstawie przed~ozonych przez WykonawcE;!

dokument6w i oswiadczer'i potwierdzajqcych sp~nianie warunk6w udzia~u w

postE;!powaniu wed~ug formu~y sp~nia-nie sp~nia okreslony warunek

11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagar'i, kt6rych sp~nienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZVC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEt..NIANIA WARUNKOW UDZlAt..UW POST~POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, opr6cz oSwiadczenia 0 spelnianiu warunk6w udzialu w post~powaniu nalezy przedlozyc:

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczer'i okresowych lub ciqg~ych r6wniez wykonywanych,

gf6wnych dostaw lub usfug, w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skfadania ofert albo

wniosk6w 0 dopuszczenie do udzia~u w postE;!powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzia~alnosci jest

kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na

rzecz kt6rych dostawy lub usfugi zosta~y wykonane, oraz za~qczeniem dowod6w, czy zosta~y

wykonane lub Sq wykonywane nalezycie;

• wykaz os6b, kt6re bE;!dquczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci odpowiedzialnych

za swiadczenie us~ug, kontrolE;! jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztakenia niezbE;!dnych do wykonania

zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq 0 podstawie do

dysponowania tymi osobami;

• oswiadczenie, ze osoby, kt6re bE;!dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nak~adajq obowiqzek posiadania takich uprawnier'i;



11I.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozyc:

111.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed

uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie

zam6wienia albo sktadania ofert;

• Iista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)
1) Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zam6wienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego

tqczqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnic lamawiajqcemu, iz

b~dzie dysponowat zasobami niezb~dnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg61nosci przedstawiajqc w tym celu

pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zam6wienia. 2) Pclnomocnictwa do reprezentowania w post~powaniu i podpisania

umowy (w przypadku wsp61nego ubiegania si~ Wykonawc6w 0 zam6wienie). 3) laakceptowany (pod pis any) wz6r

umowy

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreSlenie warunk6w zmian
lamawiajqcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych, przewiduje mozliwosc zmiany

zawartej umowy w nast~pujqcych przypadkach: 1) w przypadku gdy nastqpi zmiana wytycznych, zasad, regut,

dokument6w programowych lub innych dokument6w dotyczqcych realizacji projekt6w w ramach Programu

Wsprnpracy Transgranicznej Polska - Biatorus - Ukraina 2007-2013, dopuszcza si~ mozliwosc zmiany

postanowien umowy w zakresie wynikajqcym ze zmian wyzej wymienionych dokument6w, 2) w przypadku

wydtuzenia terminu realizacji projektu ponad termin okreslony w paragrafie 2 umowy, wydtuzeniu ulegnie termin

realizacji zam6wienia, 0 kt6rym mowa w paragrafie 3 ust. 1 umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji, 0 kt6rej

mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiqzuje si~ do podpisania stosownego aneksu do umowy, a jego

wynagrodzenie nie ulegnie zwi~kszeniu, 3) w przypadku, gdy nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych

przepis6w prawa w zakresie majqcym wptyw na realizacj~ przedmiotu umowy dopuszcza si~ mozliwosc zmiany

postanowien umowy, w tym r6wniez termin6w realizacji, 4) zmiana termin6w i warunk6w realizacji, jezeli ich

zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci
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niezaleznych od strony, kt6ra si~ na niq powofuje i kt6rych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci

nie mozna byto przewidziec przed wszcz~ciem post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego. Pod

poj~ciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumiec nalezy zdarzenie zewn~trzne: a) 0 charakterze

niezaleznym od stron, b) kt6rego nie mozna byto przewidziec na etapie post~powania 0 udzielenie zam6wienia,

c) kt6rego nie mozna uniknqc ani kt6remu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, d)

kt6rego nie mozna przypisac drugiej stronie, 5) zmiana os6b wymienionych w paragrafie 13 ust. 2 umowy:

Zmiana os6b dopuszczalna jest jedynie w szczeg61nych okolicznosciach, po uprzednim wyrazeniu zgody przez

lamawiajqcego na takq zmian~, z zastrzezeniem, ze zmiana taka moze nastqpic jedynie na osob~ 0 takich

samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu. Wniosek 0 zmian~ audytora zawierac b~dzie informacj~ 0

kwalifikacjach, doswiadczeniu, wyksztakeniu i powierzonych obowiqzkach audytora oraz uzasadnienie, 6)

zmiany wskutek wystqpienia innych okolicznosci nie wynikajqcych z winy Wykonawcy ani lamawiajqcego,

kt6rych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidziec przed wszcz~ciem post~powania 0

udzielenie zam6wienia publicznego, a zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian

niemozliwe lub zmiany te Sq korzystne dla lamawiajqcego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:
zdpwlodawa. bip. mbnet. pi

Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia moina uzyskae pod adresem: larzqd Dr6g Powiatowych

we Wtodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa, pok6j nr 103.

IV.4.4) Termin sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu lub otert: 20.06.2013
godzina 10:30, miejsce: Sekretariat larzqdu Dr6g Powiatowych we Wtodawie, ul. Lubelska 60, I pi~tro, pok6j nr

101. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie lamawiajqcego 20.06.2013 r. 0 godz. 10:45.

IV.4.5) Termin zwi",-zania otert",: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Intormacje dodatkowe, w tym dotycz",-cefinansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: Projekt Poprawa bezpieczenstwa os6b korzystajqcych z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski,

Biatorusi i Ukrainy jest finansowany ze srodk6w Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu Wsp6tpracy

Transgranicznej Polska - Biatorus - Ukraina 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewainienie post~powania'o udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodz",-cychz budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj",-cych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catoSci lub cZ~Scizam6wienia: nie
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