SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA:
„Audyt działalności statutowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
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wartość szacunkowa zamówienia– poniŜej 193.000 EURO

w trybie przetargu nieograniczonego
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.................................................................................
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie postępowania: DG-2501/9827/1239/11
ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel. 081/8893000 , fax. 081/886 25 95
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Audyt działalności statutowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego
Instytutu Badawczego do PIWet-PIB
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniŜej
193 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), a w
szczególności na podstawie art. 39 wyŜej wskazanej ustawy.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
1. Audyt działalności statutowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –Państwowego Instytutu
Badawczego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dn. 5 września
2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków
finansowych na naukę (DZ.U.2007 nr 170 poz. 1197).
2. Opis zamówienia wg. CPV: 79212000-3- Usługi audytu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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Informacja dotyczące prowadzonego postępowania
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt.6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.
Koszt udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności zawartych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
b) ofercie Wykonawcy.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 28 czerwca 2011 .
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3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia
z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 Prawa zamówień publicznych, dotyczące :
a) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia , tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali co najmniej 2 audyty w zakresie rozliczania dotacji o wartości nie
mniejszej niŜ 10.000,00 zł brutto kaŜda,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia , tj. dysponują co najmniej 2 osobami, spełniającymi następujące wymogi:
-osoba ta spełnia warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych z dn.
27.09.2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 15, poz.12407)
- „ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, chyba Ŝe przepisy odrębne uzaleŜniają zatrudnienie w jednostce sektora
finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego”,
- „ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych”,
- . „nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie”,
- . „posiada wyŜsze wykształcenie”,
- „złoŜyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną”
- osoby o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832)”
- „Osoby, które przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy złoŜyły z wynikiem
pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 60 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, stają się audytorami
wewnętrznymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, jeŜeli spełniają kryteria określone w art. 58 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby wymienione powyŜej
- osoba, która 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;
- osoba , która posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu
wewnętrznego:
• 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
• złoŜyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez
Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub 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.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
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Sposób oceny spełniania warunków
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach, o których mowa w pkt 4 SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iŜ Wykonawca spełnia
wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie moŜliwe wyłącznie na
zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę, na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający moŜe wezwać
wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień.
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
2) wypełniony formularz opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
3) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali o najmniej 2
audyty w zakresie rozliczania dotacji o wartości nie mniejszej niŜ 10.000,00 zł kaŜda, z podaniem
ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaj, zakres), dat wykonania i odbiorców, zgodnie z
załącznikiem nr 5 wraz z załączeniem dokumentów, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie,
4) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Wrz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi
załącznik nr 6 do siwz.
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna) do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upowaŜniające jednego z Wykonawców do
reprezentowania pozostałych;
6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie zaistnienia
przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
7) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1– 3 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3;
8) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy;
9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–9 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
10) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio , Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczenie
iŜ uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie bądź rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)
1) w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia przynajmniej
jeden z nich musi spełniać warunki określone w pkt. 5 ppkt 2;
2) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców, do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy.
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3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym
i upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
5) kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych
w art. 24 Prawa zamówień publicznych,
6) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na “Wykonawcę”,
w miejscu np. “nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika.
7) Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wybrania oferty
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający Ŝąda przed
zawarciem umowy przedstawienia kserokopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wykonawca moŜe przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz
dokumenty:
– faksem (nr 081/886 25 95),
– pocztą, przesyłką kurierską,
– osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego,
7. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ przesyłając treść
zapytania w formach, o których mowa w pkt 5 SIWZ. Treść wyjaśnienia zostanie przesłana
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami
wskazanymi w art. 38 Prawa zamówień publicznych.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
mgr Agata Wawer agata.wawer@piwet.pulawy.pl
mgr Aneta Kruk – aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
mgr Anna Kasprzak anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
mgr Anna Małagocka – anna.malagocka@piwet.pulawy.pl
tel. 081/8893000 wew.32 28, 33 50
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
4) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym
formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ).
5) Ofertę stanowi wypełniony “formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć
dokumenty wymienione w SIWZ.
6) Ofertę naleŜy złoŜyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela
Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
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8) Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć:
a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach Wykonawcy,
b) parafy na załącznikach do oferty,
c) parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
9) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności
informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego
reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu
z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.
10) Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii .
Dokumenty złoŜone w formie oryginałów i kserokopii muszą być parafowane przez osobę
podpisującą.
11) Parafowanie lub podpisanie dokumentu złoŜonego w formie kserokopii przez osobę
podpisującą ofertę oznacza, Ŝe osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopii
dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafka lub podpis tej osoby. Parafy i
podpisy złoŜone na stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii muszą
być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złoŜonymi na pierwszej stronie oferty.
Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.
12) PoŜądane jest, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z
załącznikami do niej kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
13) Oferta powinna być złoŜona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach: wewnętrznej i
zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres:
„Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy”
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
“OFERTA NA Audyt działalności statutowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego do PIWet-PIB, znak sprawy: DG-2501/9827/1239/11”
NIE OTWIERAĆ PRZED 27.05.2011 r., GODZ. 09:30 .”

14) Poza wymienionymi oznaczeniami, na kopercie wewnętrznej powinny być umieszczone
nazwa i adres Wykonawcy.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w kancelarii PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
2) Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2011 r. godz. 09:00 .
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2011 r. godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego,
mieszczącej się przy ul Partyzantów 57 w Puławach, sala konferencyjna.
4) Otwarcie ofert jest jawne.
5) Oferty złoŜone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
12. Zmiana i wycofanie oferty
1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub
uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych
samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej),
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”.
2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzanie
zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie “WYCOFANIE”.
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3) Koperty z dopiskiem “ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
4) Koperty z dopiskiem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po
stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złoŜoną ofertą, koperty wewnętrzne
ofert nie będą otwierane.
13. Opis sposobu obliczania ceny oferty
Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu
zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy
cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji
zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
Ponadto naleŜy podać cenę zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza ofertowego.
Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert
w innych walutach lub w innych walutach z zastrzeŜeniem przeliczenia na złote według
jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).
14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert
1. Kryteria wyboru:
Cena oferty – 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – waŜne.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert nieodrzuconych – waŜnych,
zawierająca najniŜszą cenę realizacji zamówienia.
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
wszystkich uczestników postępowania, którzy złoŜyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego moŜe być zawarta
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