Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.dzp.pg.gda.pl/
Gdańsk: Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z
okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez
jednostki Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 128368 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
woj. pomorskie, tel. 58 3472400, faks 58 3472913.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytu
wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014)
poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa audytu jednostek naukowych Zamawiającego, otrzymujących
środki na działalność statutową. Audyt obejmie sprawdzenie działalności jednostek
naukowych Zamawiającego w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014), wybranym przez
Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej
jednostki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie
wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co
najmniej 1 (jedną) osobą która spełnia wszystkie niżej wymienione warunki: 1.
Posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej
jednego audytu zewnętrznego w zakresie wydatkowania środków finansowych na
naukę oraz 2. Może być audytorem zgodnie z art. 286 ustawy z dn. 27.08.2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), tj.: 1) ma
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była karana za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5)
posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a)
jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government
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 b)
złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub d) dwuletnią praktykę w zakresie
audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów
podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z
odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych lub prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego
uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności,
w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
przeprowadzaniem
audytu
wewnętrznego
pod
nadzorem
audytora
wewnętrznego; realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z
zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z 28
września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 214, z późn.
zm.); nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa
w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r.
poz. 82, 1529 i 1544).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o









Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
o



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na postępowanie należy złożyć wypełniony druk: Oferta (zał. nr 1 do SIWZ)2. Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp); 1)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp; 2)
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania; 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy; 4)
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy; 7)Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 2
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być złożone przez każdego
Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym); 9) Dokumenty i
oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawcy składają wspólnie. 10) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV
SIWZ ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać
łącznie; 11) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. W
postępowaniu należy złożyć również Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do

podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz
opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - termin przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w
przypadku: a) gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie utrudnień lub innych przesłanek
wymagających znacznego rozszerzenia, czy pogłębienia zakresu badań, termin realizacji
zamówienia może ulec zmianie za zgodą obu stron Umowy. Zmiana terminu wykonania
Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej. b) zmiany obowiązujących stawek podatku
VAT, c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia w szczególności klęski żywiołowej,
huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych
nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron. W
takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wydarzenia i o czas
usunięcia jego skutków, d) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, e) zmian osób reprezentujących strony
umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, f) zmiany nazw i innych
danych identyfikacyjnych stron umowy, g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 4. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.dzp.pg.gda.pl/Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień
Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień
Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.05.2015 r. o godzinie 12:30
w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, Gmach Główny, sala kolegialna - pok. 272, 2. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego
systemu zakupów, 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 5. Dane do kontaktu z Zamawiającym:

Adres e-mail: dzp@pg.gda.pl Faks: (58) 347 29 13 6. Kryteria oceny ofert i ich waga: a)
cena - 95%, b) termin przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu (dalej termin)5% Kryterium termin będzie oceniany następujący sposób: przekazanie Zamawiającemu
sprawozdania w terminie - 7 dni od dnia zakończenia audytu: 0 pkt. przekazanie
Zamawiającemu sprawozdania w terminie - od 5 do 6 dni od dnia zakończenia audytu: 3
pkt. przekazanie Zamawiającemu sprawozdania w terminie - do 4 dni od dnia zakończenia
audytu: 5 pkt..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

