Nr sprawy: RF-II-WWI.052.3.17.2021.MK

Specyfika Warunków Zamówienia

I.Informacje o zamawiającym
Skrócony opis
NAZWA
ADRES

OBSZAR DZIAŁANOŚCI

STRONY
INTERETOWE/ MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE

Województwo Mazowieckie
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Zamawiającym jest Województwo Mazowieckie (WM), a płatnikiem Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, instytucja
odpowiedzialna m.in. za dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych z
zakresu: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska
i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego, drogownictwa i transportu, sportu i turystyki,
a także promocji województwa i współpracy zagranicznej, rozwoju regionalnego
oraz obronności i bezpieczeństwa publicznego, kontroli finansowej i audytu
wewnętrznego, a od 2004 roku realizuje również zadania dotyczące absorpcji
funduszy europejskich.
Komórką właściwą merytorycznie w zakresie niniejszego zamówienia jest
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wydział
Regionalnego Systemu Innowacji.
- profil na Facebooku „Innowacyjne Mazowsze”
- strona www https://www.mazovia.pl/
- strona www https://innowacyjni.mazovia.pl/.

II.Kody CPV
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania i podobne

III. Przedmiot zamówienia i uzasadnienie realizacji.
1. Na potrzeby Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowy przyjmuje się, że:
a) „Kontrola na miejscu” oznacza kontrolę przeprowadzaną w siedzibie Grantobiorcy1
realizującego Projekt Grantobiorcy/w miejscu realizacji Projektu Grantobiorcy, zgodnie z
wymaganiami i terminami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym SWZ.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny (online) w przypadku
wystąpienie obiektywnych przesłanek lub za zgodą Zamawiającego;
b) „Wykonanie jednej kontroli” oznacza przeprowadzenie pojedynczej kontroli wymienionej w
punkcie 2 lit a) – b), zgodnie z harmonogramem kontroli oraz wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w niniejszym SWZ oraz sporządzenie ostatecznej wersji Informacji
pokontrolnej zgodnie z zapisami SWZ;
c) „Kontrola na zakończenie” oznacza kontrolę na zakończenie realizacji Projektu Grantobiorcy
w siedzibie Lidera lub Partnerów, lub jeżeli specyfika Projektu Grantobiorcy tego wymaga w
1

Zgodnie z definicją Grantobiorcy ujętą w Umowie powierzenia grantu.
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miejscu związanym z realizacją Projektu Grantobiorcy, w celu weryfikacji, czy Projekt
Grantobiorcy został zrealizowany zgodnie z Umową o powierzenie grantu;
d) „Dniach roboczych” oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kontroli Projektów Grantobiorców:
a) czterech kontroli na zakończenie Projektów Grantobiorców, przed wypłatą ostatniej transzy
grantu. Czynności kontrolne na miejscu muszą zostać zakończone do dnia 31.12.2022 r. z
uwzględnieniem harmonogramu kontroli ustalonego z Zamawiającym w sposób i w terminie
określonym w części VI pkt 3 poniżej w 3 dni po podpisaniu umowy.
b) czterech kontroli doraźnych na miejscu (czynności kontrolne na miejscu muszą zostać
zakończone do dnia 31.08.2022 r.) Liczby kontroli doraźnych do wykonania w okresie
01.01.2022 r. – 31.08.2022 r. są wartościami maksymalnymi.
3. Zamawiający nie gwarantuje, iż docelowo zleci wskazaną w SWZ liczbę kontroli doraźnych na
miejscu, z zastrzeżeniem, że minimalna liczba gwarantowanych kontroli to cztery i dotyczy to kontroli
na zakończenie Projektów Grantobiorców.
Uzasadnienie:
Projekt pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (projekt MSODI) jest odpowiedzią na wsparcie
nakierowane na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności MŚP poprzez poprawę dostępu sektora MŚP
do dobrej jakości usług IOB. Jego celem głównym jest zwiększenie puli wysokiej jakości wsparcia dostępnego
dla MŚP w postaci usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Osiągnięcie celu ma nastąpić poprzez
działania nakierowane na modelowanie systemu usług, m.in. poprzez ogłoszenie naboru grantowego i wybór
Projektów Grantobiorców składanych przez Partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), spełniających
określone kryteria.
Głównym celem naboru grantowego było wyłonienie IOB charakteryzujących się wysokimi standardami
funkcjonowania, dzięki któremu na rynek trafią usługi charakteryzujące się kompleksowością rozumianą
m.in. jako modułowość i wariantowość usług. Istotna jest możliwość implementacji wytworzonych usług w
różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu, gdzie punktem wyjścia będzie zdefiniowana i
zidentyfikowana potrzeba rynkowa.
Projekty Grantobiorców wchodzą w fazę zaawansowanej realizacji i zgodnie z przyjętymi warunkami Umowy
o powierzenie grantu Grantobiorcy istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli celem zweryfikowania
poprawności ich realizacji. Ponadto pozytywny wynik kontroli na zakończenie Projektów Grantobiorców
będzie podstawą do wypłaty ostatniej transzy środków (przekazana jako refundacja wydatków). Projekty
Grantobiorców zostały uruchomione do realizacji w styczniu 2021 r. a czas realizacji nie przekroczy 31
października 2022 r.

IV.Cel zamówienia
Celem przeprowadzenia kontroli Projektów Grantobiorców jest stwierdzenie czy Grantobiorcy realizują je
zgodnie z założeniami i zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o
powierzenie grantu i Regulaminu naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie
Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 (Regulaminu naboru) i kryteriami
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wyboru (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru). Ponadto celem jest ustalenie czy jest podstawa do wypłaty
ostatniej transzy środków (przekazana jako refundacja wydatków).

V. Zadania realizowane przez Wykonawcę
1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli i zgodnie z treścią
SWZ i załącznika nr 1 do SWZ pn. Założenia do kontroli na miejscu, na zlecenie Zamawiającego.
2. Kontrole będą wykonywane w ramach limitu kontroli określonych w dziale III. pkt 2 lit a) – b) SWZ.
3. Zakres kontroli doraźnej i kontroli na zakończenie Projektów Grantobiorców, każdorazowo będzie
indywidualnie określany przez Zamawiającego, niemniej jednak będzie on stanowił fragment zakresu
kontroli Projektu Grantobiorcy, który został opisany w pkt 9 i 10 niniejszego SWZ.
4. O konieczności przeprowadzenia kontroli doraźnej Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni kalendarzowych.
5. Zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu (§ 9, ust. 5, pkt. 1), w przypadku kontroli w trybie
planowym, Zamawiający albo Instytucja Kontrolująca na prośbę Zamawiającego (Wykonawca)
wysyła do Lidera Partnerstwa IOB zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym, niż
7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem kontroli.
6. Zamawiający (Województwo Mazowieckie ) wystawi upoważnienie do kontroli dla wskazanych
członków zespołu kontrolującego po podpisaniu umowy w terminie nie krótszym niż 8 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem kontroli.
7. Kontrolowani Grantobiorcy udostępnią Wykonawcy w swoich siedzibach materiały źródłowe do
wykonania kontroli, o której jest mowa w dziale III. pkt 2 lit. a) i b) osobom skierowanym do realizacji
zamówienia, w tym:
a. dokumentację finansowo - księgową dot. Wniosków o przekazanie grantu w formie
refundacji lub Wniosków o rozliczenie zaliczki, podlegających kontroli, wraz z załącznikami
(m. in. faktury, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami, listy płac, potwierdzenia
dokonania płatności itd.),
b. dokumentację dot. przebiegu realizacji Projektu Grantobiorcy,
c. dokumentację dot. rekrutacji testerów usług powstających w ramach Projektu Grantobiorcy,
d. dokumentację dot. zaangażowania/zatrudnienia personelu Projektu Grantobiorcy (w tym
dokumentację kadrową potwierdzającą ww. zaangażowanie),
e. dokumentację dot. prowadzonych zamówień publicznych oraz stosowania zasady
konkurencyjności,
f.

dokumentację dot. promocji Projektu Grantobiorcy.

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na 3 dni robocze, przed wszczęciem działań kontrolnych
materiały dotyczące danego Grantobiorcy, w wersji elektronicznej, tj.:
a. Wniosek o przyznanie grantu,
b. Umowę o powierzenie grantu,
c. Umowę Partnerstwa IOB,
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d. Wnioski o przekazanie grantu w formie refundacji lub Wnioski o rozliczenie zaliczki wraz z
dokumentacją finansowo - księgową (m. in. faktury, protokoły odbioru, umowy z
wykonawcami, listy płac, potwierdzenia dokonania płatności itd.).
9. W ramach kontroli, o której mowa w dziale III. pkt 2 lit. a), Wykonawca będzie zobowiązany do
kontroli:
a. prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach Projektu Grantobiorcy - weryfikacja
kwalifikowalności i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach Projektu Grantobiorcy pod
kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozliczeń finansowych pod kątem ich zgodności z
zapisami Umowy o powierzenie grantów i Umowy Partnerstwa IOB (weryfikacja największych
wydatków stanowiących min 20% każdej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym
składającej się na budżet Projektu Grantobiorcy),
b. sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o testerach usług
powstających w ramach Projektu Grantobiorcy (weryfikacja 100% danych dot. testerów),
c. zgodności danych przekazywanych we Wnioskach o przekazanie grantu w formie refundacji
lub Wniosku o rozliczenie zaliczki w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu
finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu Grantobiorcy dostępną w siedzibie
Grantobiorcy, w tym Wnioskiem o przyznanie grantu,
d. kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – weryfikacja dokumentacji dot.
minimum 50% personelu projektu,
e. sposobu rekrutacji testerów usług powstających w ramach Projektu Grantobiorcy
(sprawdzenie kwalifikowalności 100% testerów usług powstających w ramach Projektu
Grantobiorcy z uwzględnieniem założeń dotyczących procesu wyboru testerów usług
opracowanych przez każdego z Grantobiorców),
f.

stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (weryfikacja minimum dwóch zakończonych
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy),

g. stosowania zasady konkurencyjności (weryfikacja minimum dwóch zakończonych postępowań
– jeśli dotyczy),
h. zgodności rzeczowej realizacji Projektu Grantobiorcy, w tym zgodności podejmowanych
działań merytorycznych z celami Projektu Grantobiorcy i prawidłowości realizacji zadań
związanych z monitorowaniem Projektu Grantobiorcy,
i.

prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i
równości szans płci,

j.

wypełniania zobowiązań promocyjno-informacyjnych (weryfikacja oznakowania miejsca
realizacji projektu oraz prawidłowości ich stosowania zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi
beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącymi załącznik nr 9 do Umowy o
powierzenie grantu),

k. realizacji Projektu Grantobiorcy zgodnie z Umową o powierzenie grantu i Wnioskiem o
przyznanie grantu,
l.

sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu Grantobiorcy .

Przyjmuje się, że kontrola planowa może nie uwzględniać zakresu objętego wcześniejszą kontrolą doraźną, o
ile zostanie zlecona u danego Grantobiorcy.
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Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawdzenie dokumentów, które podlegały pogłębionej
weryfikacji w trakcie sprawdzania Wniosków o przekazanie grantu w formie refundacji lub Wniosku o
rozliczenie zaliczki (zmiany w Projekcie Grantobiorcy na wniosek Grantobiorcy kierowane przez
Zamawiającego do oceny/ opinii ekspertów zewnętrznych).
10. W ramach kontroli, o której mowa w dziale III. pkt 2 lit. b), Wykonawca będzie zobowiązany do
kontroli:
a. prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach Projektu Grantobiorcy - weryfikacja
kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach Projektu Grantobiorcy
pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozliczeń finansowych pod
kątem ich zgodności z zapisami Umowy o powierzenie grantów i Umowy Partnerstwa IOB
(weryfikacja największych wydatków stanowiących min 20% każdej usługi doradczej o
charakterze proinnowacyjnym składającej się na budżet Projektu Grantobiorcy),
b. sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o testerach usług
powstających w ramach Projektu Grantobiorcy (weryfikacja 100% danych dot. testerów),
c. zgodności danych przekazywanych we Wnioskach o przekazanie grantu w formie
refundacji lub Wniosku o rozliczenie zaliczki w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz
postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu Grantobiorcy dostępną
w siedzibie Grantobiorcy, w tym Wnioskiem o przyznanie grantu,
d. kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – weryfikacja dokumentacji
dot. minimum 50% personelu projektu,
e. sposobu rekrutacji testerów usług powstających w ramach Projektu Grantobiorcy
(sprawdzenie kwalifikowalności 100% testerów usług powstających w ramach Projektu
Grantobiorcy z uwzględnieniem założeń dotyczących procesu wyboru testerów usług
opracowanych przez każdego z Grantobiorców),
f.

stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (weryfikacja minimum dwóch
zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy),

g. stosowania zasady konkurencyjności (weryfikacja minimum dwóch zakończonych
postępowań – jeśli dotyczy),
h. realizacji Projektu Grantobiorcy zgodnie z Umową o powierzenie grantu i Wnioskiem o
przyznanie grantu,
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawdzenie dokumentów, które podlegały pogłębionej
weryfikacji w trakcie sprawdzania Wniosków o przekazanie grantu w formie refundacji lub Wniosku o
rozliczenie zaliczki (zmiany w Projekcie Grantobiorcy na wniosek Grantobiorcy kierowane przez
Zamawiającego do oceny/ opinii ekspertów zewnętrznych).
11. Weryfikacja przez Wykonawcę zakresu kontroli, o których mowa w dziale III. pkt 2 lit. a) b), odbywać
się będzie na podstawie obowiązującej na dzień przeprowadzenia kontroli Listy sprawdzającej do
kontroli projektu na miejscu (wzór zakresu Listy sprawdzającej zawiera zbiór zagadnień, które mogą
być przedmiotem kontroli, każdorazowo zakres będzie ustalany wraz ze zleceniem i stanowi
załączniki nr 2 do SWZ).
12. Kontrolowani Grantobiorcy udostępnią Wykonawcy w swoich siedzibach (dopuszcza się
przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny (online) w przypadku wystąpienia obiektywnych
przesłanek) materiały źródłowe do wykonania kontroli, o której mowa w dziale III. pkt 2 lit. a) i b)
osobom skierowanym do realizacji zamówienia, w tym:
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a. dokumentację dotyczącą rozliczeń finansowych (m. in. Wnioskach o przekazanie grantu w
formie refundacji lub Wniosku o rozliczenie zaliczki, oryginały dowodów księgowych,
dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i
usług, dokumentację potwierdzającą zarejestrowanie Grantobiorcy jako podatnika VAT,
potwierdzenie przepływów finansowych pomiędzy Partnerami),
b. dokumentację dotyczącą personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu,
w tym osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (m. in. Wniosek o przyznanie grantu
wraz z załącznikami projektu, umowy będące podstawą zatrudnienia personelu projektu,
zakresy obowiązku, ewidencję godzin pracy osób zaangażowanych w realizację projektów,
protokoły z odbioru dzieła),
c. dokumentację dotyczącą kwalifikowalności testerów (dokumenty poświadczające
kwalifikowalność testerów),
d. dokumentację dotyczącą stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w
szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ/zaproszenie do negocjacji, oferty, protokół z
postępowania, dokumentację dotyczącą ewentualnych środków odwoławczych, umowę z
wykonawcą),
e. dokumentację dotyczącą stosowania zasady konkurencyjności,
f.

dokumentację dotyczącą pomocy publicznej, w tym:
•
•
•
•

Oświadczenie o nieotrzymaniu na przestrzeni trzech ostatnich lat kalendarzowych
pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. EUR,
Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis,
Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis,
Formularze informacyjne dla podmiotów ubiegających się o pomoc, dotyczące m. in.
wielkości przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże), formy prowadzonej działalności, itp.,

g. dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania, w tym:
• porozumienia/umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• Politykę bezpieczeństwa,
• Instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
• dokument potwierdzający wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
• upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
h. inną dokumentację pozwalającą dokonać oceny poprawności prowadzenia Projektu
Grantobiorcy
13. Objętość dokumentacji:
a. Zamawiający szacuje, że objętość dokumentacji podlegającej jednej kontroli, o której
mowa w dziale III. pkt 2 lit. a), stanowi ok. 5 segregatorów,
b. Zamawiający szacuje, że objętość dokumentacji podlegającej jednej kontroli, o której
mowa w dziale III. pkt 2 lit. b), stanowi ok. 5 segregatorów,
14. Każda kontrola, o której mowa w dziale III. pkt 2 lit. a) i b), trwać będzie do 21 dni kalendarzowych od
momentu wszczęcia czynności kontrolnych i zakończona przekazaniem przez Wykonawcę Informacji
pokontrolnej obejmującej stwierdzenie stanu faktycznego, zbiór ocen i ewentualne zalecenia, a także
Listę sprawdzającą , o której mowa w dziale V. pkt. 11 w SWZ.
15. Siedziby wszystkich kontrolowanych podmiotów będących członkami Partnerstwa IOB, które
realizuje Projekt Grantobiorcy, zostały wskazane we Wniosku o przyznanie grantu.
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16. Każda kontrola przeprowadzona w sposób zdalny (online) obejmować będzie dodatkowo
wideokonferencję (z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform jak Teams/ Zoom) pomiędzy
zespołem kontrolującym a podmiotem kontrolowanym (Grantobiorcą) podsumowującą przebieg
kontroli i wstępne ustalenia. Wideokonferencja będzie rejestrowana na potrzeby sporządzenia
protokołu zdawczo odbiorczego.
17. Wykonawca zapewni koordynatora ds. realizacji usługi kontroli, który nie będzie członkiem zespołu
kontrolującego, o którym mowa w pkt. 18. Zadaniem koordynatora ds. realizacji usługi kontroli
będzie koordynacja realizacji umowy oraz bieżąca współpraca z Zamawiającym. Koordynator
powinien mieć wykształcenie wyższe i posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie kontroli
projektów oraz 2 lata doświadczenia w charakterze specjalisty/doradcy/eksperta w obszarze
przygotowania/aplikowania lub realizacji projektów. Koordynator powinien być dostępny pod
adresem e-mail oraz telefonem w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
18. W skład zespołu kontrolującego, w ramach kontroli, o której mowa w dziale III. pkt 2 lit. a) i b),
wchodzić będzie minimum 2 kontrolerów dla każdej kontroli (specjalistów ds. kontroli), o której
mowa w dziale III. pkt 2 lit. a) i b) wspomagane przez eksperta merytorycznego mającego
kompetencje w obszarze proinnowacyjnym i kontrolnym (ekspert z zakresu działań innowacyjnych).
Doświadczenie i kompetencje kontrolerów i eksperta muszą być zgodne z wybraną ofertą, ocenianą
m.in. pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Osoby te,
muszą być wskazane w ofercie wykonawcy jako członkowie zespołu wyznaczonego przez Wykonawcę
do realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany/dodania osoby/osób,
która/-e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w przypadku wystąpienia
obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia przez tę osobę, a
niezależnych od Wykonawcy. Zmiana taka wymaga spełnienia łącznie 2 warunków:
a. wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu określony w
Zapytaniu ofertowym,
b. Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę tej osoby.
19. Miejsce realizacji działań w Projekcie Grantobiorcy może obejmować teren całego kraju, niemniej
jednak w większości przypadków będzie znajdowało się w miejscowości, w której realizowany jest
dany Projekt Grantobiorcy.
20. Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i jest zobowiązany przedstawić do odbioru
ostateczną treść Informacji pokontrolnej w terminie, zakresie i standardzie określonym w
dokumentacji niniejszego postępowania. Na etapie przygotowania Informacji pokontrolnej czy
odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne albo w każdym innym przypadku, gdy konieczne jest
zasięgnięcie opinii/ stanowiska Zamawiającego, Wykonawca ma prawo w trybie roboczym zwrócić
się do osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego.
21. Wykonawca sporządzi, każdorazowo po przeprowadzeniu każdej z kontroli, o których mowa w pkt 2,
trzy egzemplarze Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą, podpisaną przez Zespół
kontrolujący w terminie określonym w pkt 14) i dołączy skany dokumentów stwierdzające uchybienia
i nieprawidłowości.
22. W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych
wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych,
powyższy termin na sporządzenie informacji pokontrolnej może ulec, za wcześniejszą zgodą
Zamawiającego przedłużeniu w zakresie niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień.
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23. Wykonawca dostarczy, na własny koszt, do siedziby Lidera Partnerstwa IOB, każdorazowo po
przeprowadzeniu każdej z kontroli, o których mowa w dziale III. pkt 2, dwa egzemplarze
dokumentów oraz jeden egzemplarz dokumentów do Zamawiającego celem archiwizacji w aktach
sprawy, o których mowa i w terminie wskazanym w pkt. 21 albo 22.
24. Korespondencja może być prowadzona drogą elektroniczną, przy czym dokumentacja wymagająca
podpisów Zespołu kontrolującego musi zostać przekazane w formie papierowej.
25. Grantobiorca ma 7 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej na przekazanie Wykonawcy
uzasadnionych zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej.
26. W przypadku przekazania informacji o braku zastrzeżeń lub ich niezłożenia w terminie. Wykonawca
przekazuje Informację do odbioru Zamawiającemu w ciągu 3 dni.
27. W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Grantobiorcę, Wykonawca dokonuje ich analizy i odniesie się
do zastrzeżeń oraz ewentualnej zmiany treści Informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od ich
otrzymania. Wykonawca przekazuje stanowisko co do zastrzeżeń oraz Informację pokontrolną z ew.
zmianami do odbioru Zamawiającego w ciągu 10 dni od otrzymania zastrzeżeń Grantobiorcy.
28. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej dokonuje jej odbioru albo zgłasza
uzasadnione uwagi do Informacji pokontrolnej. Uwagi mogą dotyczyć terminu, zakresu lub standardu
Informacji pokontrolnej.
29. Wykonawca w razie konieczności, na swój koszt przeprowadza dodatkową weryfikację (w tym, w
uzasadnionych przypadkach w siedzibie Grantobiorcy lub w miejscu realizacji Projektu Grantobiorcy)
oraz sporządza i przekazuje do odbioru Zamawiającego w terminie 7 dni suplement do Informacji
pokontrolnej.
30. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania suplementu: dokonuje odbioru usługi albo w przypadku
stwierdzenia uchybień co do zakresu lub standardu kontroli dokonuje odbioru usługi z zastrzeżeniami
i nakłada na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za jedną kontrolę
albo w przypadku rażących naruszeń umowy odmawia odbioru usługi w zakresie przedmiotowej
kontroli.
31. W celu usprawnienia współpracy Zamawiający dopuszcza roboczą komunikację pomiędzy
Wykonawcą, Liderem Partnerstwa IOB oraz Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Robocza komunikacja jest prowadzana pomiędzy osobami wyznaczonymi po każdej ze stron, tj.
Zamawiającego, Wykonawcy i Liderem Partnerstwa IOB, każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem
kontroli.
32. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny zostać
oznaczone zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
stanowiącymi załącznik nr 3 SWZ.
33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie
realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową.
34. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia (w formie kopii lub skanów) dokumentów źródłowych
potwierdzających stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia i nieprawidłowości.
Wykonawca przekaże ww. dokumenty do Zamawiającego (e-mailem) w terminie 1 dnia roboczego od
otrzymania wezwania do przekazania ww. dokumentów.
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35. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w poszczególnych kontrolach na miejscu przedstawiciela
Zamawiającego w charakterze obserwatora. Koszty związane z udziałem przedstawiciela
Zamawiającego w kontrolach pokryte zostaną przez Zamawiającego.
36. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w roli konsultanta w postępowaniach sądowych celem
odzyskania środków publicznych, związanych z przeprowadzonymi kontrolami na Projektach
Grantobiorców.
37. Przed przystąpieniem do działań kontrolnych każdy członek Zespołu kontrolującego zobowiązany jest
do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności dla kontrolującego, zgodnej ze wzorem
stanowiącym zał. 4 do SWZ.

VI.Sposób realizacji
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja prac będzie przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Zamawiający omówi i uzgodni z Wykonawcą koncepcję realizacji zamówienia w terminie do 3 dni
roboczych od podpisania umowy. Na potwierdzenie uzgodnień Zamawiający sporządzi ogólną
notatkę opatrzoną datą dokonania uzgodnień.
2. Wykonawca przygotuje wzory wymaganych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od uzgodnienia, o
którym mowa w pkt 1, w tym ostateczny wzór Listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu,
projekt pisma informującego o kontroli, zakres Informacji pokontrolnej.
3. Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram kontroli w ciągu 5 dni od
uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1.
4. Po zakończonej kontroli Wykonawca przekaże materiały w terminach określonych w niniejszym SWZ.
5. Na zakończenie umowy Wykonawca przygotuje krótkie podsumowanie przeprowadzonych kontroli,
zakres podsumowania zostanie omówiony i uzgodniony z Wykonawcą w terminie do 3 dni roboczych
od podpisania umowy.

Załączniki:
1. Założenia do kontroli na miejscu.
2. wzór Listy sprawdzającej – zbiór zagadnień.
3. Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4. Deklaracja bezstronności i poufności dla kotrolującego.
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