
 
 

  
                                                                                                             

                                                                                                    
 

             Olsztyn dn. 16.09.2019 r. 
ZAPROSZENIE 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób płuc w Olsztynie 

zaprasza do postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego znak: ZDT. 071.2.2019 w 
trybie: rozpoznanie cenowe  

pn: 
Wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości  projektu współfinansowanego 

ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „ Poprawa jakości i dostępności usług 
medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie – etap II” zgodnie z 

umową nr UDA-RPWM.07.02.01-28-022/12 
                                             

  kod CPV – 79212000-3 usługi audytu 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Zamawiającym jest:        Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc                                       
Adres:                           ul. Jagiellońska 78,  10-357 Olsztyn 
Godziny urzędowania:  7.25 – 15.00 

mail:                           
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro  na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze 
zmianami). 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem 
okresu trwałości  projektu pn. „ Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez 
kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie – etap II” 

2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1. Audyt należy przeprowadzić zgodnie 
z „Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi  standardów audytu zewnętrznego projektów 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013”. Dokument ten stanowi załącznik nr 2. 

3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
79212000-3 usługi audytu. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia: 14 dni  od dnia zawarcia umowy.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki: 
a) wykonali przynajmniej dwa audyty zadań lub projektów finansowanych z Funduszy 
Strukturalnych.– załącznik nr 3 

 b) dysponują osobami, które  będą stanowić zespół przeprowadzający audyt, które posiadają 
kwalifikacje zawodowe: 

 - do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) ; 
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- złożyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego 
przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,  

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych; 
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

c) co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego musi posiadać uprawnienia 
biegłego rewidenta. 

 
Wykaz tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – 
załącznik nr 4 

2.Do oferty należy załączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego. 

 
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI  

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, e-mailem lub faksem. 
Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc                                       

ul. Jagiellońska 78,  10-357 Olsztyn 
 Fax : (89) 532-29-79 
 E-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl 
 Godziny urzędowania:   7.25 – 15.00 

 
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Zastępca Dyrektor ds. technicznych 

Pani Jolanta Grabińska – tel. 89 532-29-02, e-mail: jgrabińska@pulmonologia.olsztyn.pl 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 5 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa. 

4. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie 
/opakowaniu/ do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób 
Płuc ul. Jagiellońska 78,  10-357 Olsztyn 
oraz opisać:   

Oferta – „Audyt zewnętrzny projektu „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez 
kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie – etap II” 

 
 NIE OTWIERA Ć przed upływem terminu składania ofert. 

 
IX. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1) Termin składania ofert  do  dnia 19.09.2019   r. do godz. 12:00 

2)    W przypadku składania ofert drogą pocztową, kurierską, za termin jej złożenia przyjęty będzie 
dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.  

 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Cena ofertowa to cena, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.   
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3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: „cena” -  100%;  
1. Ocena kryterium „cena” – punkty w kryterium „cena” będą obliczone wg poniższego wzoru: 
 

                                       Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
Ilość uzyskanych punktów   =  ------------------------------------------------------------  x  100 
                                                 Cena brutto badanej oferty      

 
Wynik działania zostanie  zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.  
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100. 
 

 
 
 
        Jolanta Grabińska 
        Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Wytyczne  dla Beneficjentów dotyczące  standardów audytu zewnętrznego projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonywanych audytów 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób uczestniczących  w wykonaniu audytu  
5. Załącznik nr 5 –  Formularz oferty 
6. Załącznik nr 6  - Oświadczenie o bezstronności i niezależności. 
7. Załącznik nr 7 – wzór umowy; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości  
projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności  usług medycznych poprzez kompleksową 
informatyzację SPZGiChP w Olsztynie-etap II”  współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług 
teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.  
Całkowita wartość projektu:  2 484 034,90 zł 
Kwota dofinansowania: 2 094 442,34 zł 
Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur 
kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie 
ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym 
uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowaniu. 
Audyt należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi  standardów audytu 
zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2007-2013” stanowiący załącznik nr 2 na podstawie danych z poniższych 
informacji: 
 
Informacje szczegółowe dotyczące projektu „Poprawa jako ści i dostępności  usług medycznych 
poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie - etap II” realizowanego w ramach: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej 
VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie 
dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. 
 
Cel projektu 
Cel projektu był zgodny z celami Działanie 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług 
informatycznych. Wpisał się w cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007–2013 - Intensyfikację rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz szybkiego 
powiększenia wartościowych i potrzebnych treści w Internecie, którymi są zainteresowani mieszkańcy 
i przedsiębiorcy Warmii i Mazur. 
 
Cel poddziałania, jakim był rozszerzenie  wdrożonego zintegrowanego systemu informatycznego 
szpitala wraz z rozbudowa sieci informatycznej o sieć bezprzewodową. 
 
Okres realizacji projektu 
Od 2012-10-01 do 2014-09-26: 
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 2014-08-31 
Zakończenie finansowe realizacji projektu: 2014-09-26 
 
Wartość projektu, w tym koszty kwalifikowalne. 
Wartość projektu– 2 484 034,90 zł, w tym koszty kwalifikowalne zgodnie z aktualnie obowiązującym 
aneksem – 2 464 049,82  zł 
 
Kwota dofinansowania z UE w PLN. Intensywność dofinansowania w %. 
Kwota dofinansowania z UE w PLN - 2 094 442,34 zł. Intensywność dofinansowania - 85%.  
 
 
Ilość przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym objętych 
ustawą prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający przeprowadził: 

• 1 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zakończonych zawarciem umowy; 
• 4 postępowanie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

(PZP) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP 
 
Ilość zawartych umów z wykonawcami. Planowanych / zakończonych na wykonanie: usług, 
dostaw. 
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Zamawiający zawarł łącznie 5  umów, w tym 4 umowy, których przedmiotem były usługi, 1 umowa, 
których przedmiotem była dostawa.  
 
 
Liczba umów o dzieło, zlecenia 
1 umowa zlecenie. 
 
Czy w ramach projektu rozliczano koszty wspólne Beneficjenta i projektu 
Tak (85% - środki europejskie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 15% - wkład własny 
Beneficjenta). 
 
Czy Projekt realizowany jest z Partnerami 
Projekt nie był realizowany z Partnerami. 
 
Czy audyt jest kosztem kwalifikowalnym projektu 
Nie – audyt przed zakończeniem trwałości projektu. 
 
Miejsce przechowywana dokumentacji dotyczącej projektu 
Dokumentacja dotycząca postępu rzeczowego oraz dokumentacja dotycząca zamówień publicznych 
objętych i nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumentacja finansowa - Samodzielny 
Publiczny Zespół  Gruźlicy  i Chorób Płuc w  Olsztynie (10-357),  ul.  Jagiellońska  78 
 
Ilość lokalizacji, które należy odwiedzić przeprowadzając audyt 
Audyt dotyczy jednego miejsca. Należy odwiedzić jedno miejsce przeprowadzając audyt. 
 
Czy projekt realizowany jest w partnerstwie w tym publiczno-prywatnym 
Nie.  
 
Czy audyt obejmie 100% wydatków kwalifikowanych czy też obejmie ok. pow. 50% 
100% wydatków – audyt przed zakończeniem trwałości projektu. 
 
Czy Vat był w 100% kosztem kwalifikowanym 
Vat był w 100% kosztem kwalifikowalnym. 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
Wykaz wykonanych audytów 

 
 
 
Lp.  Nazwa wykonywanego audytu Termin realizacji Kwota zadania 
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......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4  
Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zadania 

 
Oświadczam/y, że do realizacji zadania niniejszego zamówienia skierujemy następujące 

osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu: 
 
 
 
Lp. Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje* Doświadczenie w zakresie wykonania 

audytów oraz badania prawidłowości 
wykorzystania środków publicznych 
pochodzących z UE. Nazwa zadania 

potwierdzającego posiadane 
doświadczenie, pełniona funkcja przy 

realizacji zadania, czas pełnienia funkcji 
od…do.. (miesiąc-rok), dane 

Zamawiającego 
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*Do wykazu należy  dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów 
potwierdzających posiadane kwalifikacje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczęć 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5  

 
 
……………......................................... 
      (pieczęć  Wykonawcy)  
                                                                                  .................................. dnia ...................  
      

Formularz  ofertowy 
 
 
DANE   WYKONAWCY   ZAMÓWIENIA: 
 
1. Pełna nazwa  ............................................................................................................................................... 

  2. Adres ........................................................................................................................................................... 

Telefon ............................................. Fax ...........................................e-mail: ........................................................... 

KRS lub wpis do ewid. dział. gosp. .........................................................................................................................  

NIP.......................................................... REGON................................................................................. 
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Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:    
 

1.  wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości  projektu pn.: „Poprawa 

jakości i dostępności  usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w 

Olsztynie- etap II” przedkładamy naszą ofertę, której cena wynosi:  

 

- wartość brutto:  ................................. PLN 

 
(słownie: ...................................................................................................................................................... PLN) 

w tym VAT: .......................................  PLN (stawka podatku w % ............) 

- wartość netto :................................... PLN 

(słownie: ........................................................................................................................................................ 
PLN) 

2. Termin realizacji zamówienia  .................................................................................................................. 

3. Termin płatności (min. ....... dni) ......................................................................................................................... 

4.  Termin gwarancji .................................................................................................................................................. 

5.  Termin związania  ofertą 30 dni licząc od dnia składania ofert 

 
Inne wymagania określone w postępowaniu. 

 
OFERTA  wraz  z   załącznikami  zawiera  łącznie : ...................... ponumerowanych,  parafowanych 
stron.  

                                                                                                   
 
 
 

 ....................................................... 
(podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy)        
 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 6 
 
 

Oświadczenie o bezstronności i niezależności 
 
 
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu 
trwałości  projektu „Poprawa jakości i dostępności  usług medycznych poprzez kompleksową 
informatyzację SPZGiChP w Olsztynie-etap II”  

(tytuł projektu) 
 

ja ………………………………………………………………………………….……………. 
(imię i nazwisko) 

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i 
niezależności, tj.: 
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1) Nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO 
WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam 
wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu, lub 

2) Nie jestem i nie  byłem/am w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), 
członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią 
stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, lub 

3) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu 
zewnętrznego, lub 

4) nie osiągnąłem/łam, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu 
rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek 
z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku 
działalności podmiotu przeprowadzającego audyt, lub 

5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z 
tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych 
Beneficjenta albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby, lub 

6) nie jestem i nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, weryfikację i zarządzanie przedmiotowym 
projektem, lub 

7) nie pozostaje i w ciągu ostatnich 3 lat nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej 
jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II, lub 

8) nie jestem ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM, lub 
9) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności. 
 
 
 

........................................................................................... 
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu) 

............................................. 
(Data i miejsce) 
 
 

 
Załącznik nr 7  

UMOWA (projekt) 
 
 
zawarta w Olsztynie w dniu ………….. r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na podstawie 
Regulaminu udzielenia  przez SPZGiCHP zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie 
przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro i art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), pomiędzy  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, KRS 
0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739,  reprezentowanym przez: 
1) Irenę Petryna – Dyrektora , 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
 
Panem …………………….., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości  
projektu „Poprawa jakości i dostępności  usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację 
SPZGiChP w Olsztynie- etap II”  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz złożoną ofertą. 
4. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego. 
5. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
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§ 2 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy w terminie14 dni  od dnia zawarcia umowy.   
2. Po zawarciu umowy oraz zapoznaniu się z dokumentacją Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  

szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, zawierający w szczególności harmonogram realizacji audytu,  
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 2, zostanie przesłany przez Wykonawcę 
w formie elektronicznej, na wskazany w § 4 ust. 3 umowy adres e-mail, nie później niż w dniu zawarcia 
umowy.  

4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego plan przeprowadzenia audytu 
poinformuje Wykonawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w § 4 ust. 4 umowy adres  
e-mail o jego zatwierdzeniu bądź zgłosi uwagi.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do szczegółowego planu przeprowadzenia audytu, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich rozpatrzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego planu 
przeprowadzenia audytu uwzględniającego uwagi Zamawiającego w formie elektronicznej, w terminie 1 
dnia roboczego od dnia otrzymania uwag.  

6. Szczegółowy plan przeprowadzenia audytu po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie 
podstawą do rozpoczęcia audytu. 

7. Nie później niż do 5 dni włącznie po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca prześle Zamawiającemu w 
formie elektronicznej,  na wskazany w § 4 ust. 3 umowy adres e-mail, jeden egzemplarz wstępnej wersji 
raportu  z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający w terminie 4 dni od dnia otrzymania wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu 
zewnętrznego poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w § 4 ust. 4 
umowy adres e-mail o jego akceptacji bądź zgłosi uwagi. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego 
audytu zewnętrznego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia w terminie 2 dni od 
dnia otrzymania uwag. 

10. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego sporządzony zostanie w 3 egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy, oraz dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt 
i jego transportem do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania przez 
Zamawiającego jego akceptacji, a w przypadku określonym w ust. 9 – w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania uwag do wstępnej wersji raportu. 

11. Wszystkie 3 egzemplarze raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinny zostać sporządzone  
w wersji papierowej, w formacie A4, w języku polskim oraz zapisane w 1 egzemplarzu na płycie CD lub 
DVD-ROM . 

12. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku realizacji umowy muszą zawierać identyfikację Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013 – zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury  na lata 2007- 2013 oraz zasadami prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.   

13. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania prac stanowiących przedmiot 
umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, a ze strony Zamawiającego przez Jolantę 
Grabińską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych, protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony na podstawie 
zatwierdzonego raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego. 

14. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust.13, powinien zawierać w szczególności: 
a) dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy, 
b) informacje o braku lub istnieniu wad w wykonaniu przedmiotu umowy, 
c) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym 

przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w ust. 13, nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Stwierdzenie przez przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego w ust.13 usunięcia wad, będzie stanowić podstawę do sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

15. Nie stanowi wady wydanie przez zespół audytorski raportu z zastrzeżeniami lub zawierającego negatywną 
opinię. 

      § 3 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale osób wskazanych w ofercie (w wykazie osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), które stanowić będą zespół audytowy.  
2. Zespół audytowy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będą: 

a) ……………  (imię i nazwisko) 
b) ………….. (imię i nazwisko) 

3. Uprawnienia biegłego rewidenta posiada ……………………………………………  
(numer w rejestrze biegłych rewidentów: nr ……, Zaświadczenie Ministra Finansów 
………………………..). 
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4. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wykonującej przedmiot umowy wskazanej w wykazie osób, o 
którym mowa w ust. 1, o ile osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 
wykształcenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w tym wykazie. Zmiana taka nie 
stanowi zmiany umowy i jest możliwa jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą nową 
osobę wykonującą przedmiot umowy. 

5. Wykonawca i osoby wchodzące w skład zespołu audytowego złożą oświadczenia o bezstronności i 
niezależności według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy.   

6. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt:  
a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub 

w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać 
usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu, lub 

b) jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów 
nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, 
dominującej, zależnej lub współzależnej, lub 

c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu 
zewnętrznego, lub 

d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z 
tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią 
stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku 
działalności podmiotu przeprowadzającego audyt, lub 

e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z 
tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych 
Beneficjenta albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby, lub 

f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, weryfikację i zarządzanie przedmiotowym 
projektem, lub 

g) pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z 
wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II, lub 

h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM, lub 
i) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności. 

                                                                 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz czuwać nad 

prawidłowością realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych 

prac na każde żądanie Zamawiającego, w tym do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie umowy. 

3. Przedstawicielami Zamawiającego do koordynowania prac związanych z realizacją  przedmiotu umowy 
jest: Jolanta Grabińska, tel. 89/532-29-02, email jgrabinska@pulmonologia.olsztyn.pl. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy do koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy jest: 
…………, tel. ………….., email …………………………. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i ust 4, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie 
stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich 
zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania umowy do uwzględnienia sugestii Zamawiającego 
dotyczących sposobu jej wykonywania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów, o których mowa w aktualnych Wytycznych dla 
Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych  
i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, nie 
stanowiących informacji publicznej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wynosić jakichkolwiek 
dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.  

11. Wykonawca nie może wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji 
umowy w innych celach, niż określone w umowie.  

12. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od 
Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę 
służbową, a także inną będącą przedmiotem umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową. 
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13. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 
wykorzystanie, zbycie lub oferowania do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew 
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy 
lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w 
przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.  

 
§ 5 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł 
(słownie: ……………………….), w tym należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy,   
w tym koszty Wykonawcy z tytułem przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich 
zgodnie z § 6 umowy, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu szacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane w 
umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT/r-ku. Podstawę do wystawienia faktury/r-ku stanowić będzie podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 13.  

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze 
…………………………………………………………………………………………………………………
… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/r-ku, o 
której mowa w ust. 4. 

6. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

7. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może obciążyć 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 
 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie, określone w § 5 ust. 1 umowy, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy oraz przenosi autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego  
w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania raportem z przeprowadzonego audytu zewnętrznego 
wykonanym w ramach umowy, w całości, w części i we fragmentach w kraju i zagranicą oraz udzielenie 
Zamawiającemu wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego na czas nieokreślony, jak również przenoszenia praw 
nabytych na inne osoby. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
a) utrwalanie, w tym za pomocą zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) wprowadzanie do pamięci komputera; 
c) sporządzanie wydruku komputerowego; 
d) zwielokrotnienie poprzez druk, nagrywanie na płycie CD; 
e) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 
f)    wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający  transmisję 

odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika; 
g) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub części w sieci Internet łącznie z utrwalaniem 

w pamięci RAM. 
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego oraz 

wyłącznego prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do raportu z 
przeprowadzonego audytu zewnętrznego następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności  
za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, a w tym  
za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego  
z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na 
własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu przed 
roszczeniami osób trzecich. 

 
§ 7 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
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a) nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w  wysokości  10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

b) zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 
umowy 

c) stwierdzenia błędów w przeprowadzonym audycie, skutkujących zwrotem dofinansowania – 100% 
wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego -  w  wysokości  10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

3. Strona, w stosunku do której zaistniały podstawy do naliczenia kary umownej, o której mowa w ustępach 
poprzednich, jest zobowiązana do zapłaty kary w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 
wystawionej z tego tytułu przez drugą Stronę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego Strony zobowiązanej do zapłaty kary. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności  
w przypadku:  
a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w wykazie osób, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w 

trakcie wykonywania umowy bez akceptacji Zamawiającego, 
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, przez Wykonawcę lub 

osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy wchodzącą w skład zespołu 
audytowego 

- w terminie 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 
5. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 7 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-5, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie  należne z 

tytułu wykonania części umowy. 
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać 

uzasadnienie.    
8. Stronom, niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§8 
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy 
nie krócej niż do końca 2024 r., a także do jej udostępnienia na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie 
Zamawiającego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego. 

 
§9 

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku 

braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, a także stosuje się przepisy 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące akty prawa. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 
                               

 ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
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