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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491976-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa finansowego,
przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
2021/S 189-491976
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Tel.: +48 225830762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów, przymusowa restrukturyzacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2
części.
Numer referencyjny: DAZ/ZP/3/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
66170000 Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb
rozrachunkowych
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem umowy ramowej jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień
wykonawczych, których przedmiot obejmuje dokonywanie przez Wykonawcę oszacowań aktywów i pasywów
wskazanych przez Zamawiającego podmiotów, na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym
sporządzanie raportów oraz sporządzanie aktualizacji raportów lub ich części, z tłumaczeniem na język
angielski. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony odpowiednio dla części nr 1 zamówienia w Załączniku nr 1A do SWZ oraz dla części nr 2 zamówienia
w Załączniku nr 1B do SWZ. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych
postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zakres szczegółowy zamówień
wykonawczych oraz wszystkie warunki wykonania zamówień wykonawczych zostaną każdorazowo określone w
zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej oraz umowie wykonawczej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2
części
Część nr: 1 (Podmioty krajowe MSR)

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa - w zakresie dostarczenia
Zamawiającemu raportów z dokonanych oszacowań.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 1 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których
mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego Podmiotu krajowego MSR, na potrzeby procesu
przymusowej restrukturyzacji, tj.:
1) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 842 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” (dalej: „Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu
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z Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1;
2) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na
język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części;
3) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy (dalej: „Oszacowanie
2”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 2”) wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2;
4) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na
język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części;
5) przeprowadzenie oszacowania, o którym mowa w art. 241 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 3”), w tym
sporządzenie raportu z Oszacowania 3 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 3”) wraz z tłumaczeniem na
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3;
6) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 1, w sytuacji, o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w
przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1
lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie
raportu ze Wstępnego Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1”) wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1;
7) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części wraz z
tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego
części;
8) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 2, w sytuacji o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w
przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1
lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie
raportu ze Wstępnego Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2”) wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2;
9) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z
tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego
części.
Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym
zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy
ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy
Pzp. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych objętych prawem opcji po podpisaniu umowy
wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w § 2 ust. 9 projektowanych postanowień umowy
ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania realizacji
zamówień objętych prawem opcji, polegających na: 1) przeprowadzeniu Oszacowania 1, w tym sporządzeniu
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z
Oszacowania 1; 2) przeprowadzeniu Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania
2 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2; 3) przeprowadzeniu
Wstępnego Oszacowania 1, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 wraz
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1; 4) przeprowadzeniu
Wstępnego Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 wraz
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2; 5) przeprowadzeniu
Oszacowania 3, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3 wraz z tłumaczeniem na
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3; 6) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy
z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy
z Oszacowania 1 lub jego części; 7) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub
jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub
jego części; 8) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części
wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części;
9) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części.
Zakres zamówienia gwarantowanego oraz zakres zamówienia objętego prawem opcji będzie zależał od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz zostanie każdorazowo określony w zaproszeniu wykonawczym i
umowie wykonawczej, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy ramowej
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówienia objętego prawem
opcji, z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 100.000,00
zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Pzp.
Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 9 SWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2
części.
Część nr: 2 (Podmioty krajowe PSR)

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa - w zakresie dostarczenia
Zamawiającemu raportów z dokonanych oszacowań
II.2.4)

Opis zamówienia:
Część zamówienia nr 2 – przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których
mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego Podmiotu krajowego PSR, na potrzeby procesu
przymusowej restrukturyzacji, tj.:
1) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 842 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” (dalej: „Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu
z Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1;
2) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na
język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części;
3) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy (dalej: „Oszacowanie
2”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 2”) wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2;
4) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na
język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części;
5) przeprowadzenie oszacowania, o którym mowa w art. 241 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 3”), w tym
sporządzenie raportu z Oszacowania 3 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 3”) wraz z tłumaczeniem na
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3;
6) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 1, w sytuacji, o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w
przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1
lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie
raportu ze Wstępnego Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1”) wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1;
7) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części wraz z
tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego
części;
8) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 2, w sytuacji o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w
przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1
lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie
raportu ze Wstępnego Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2”) wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2;
9) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z
tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego
części.
Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym
zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy
ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy
Pzp. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych objętych prawem opcji po podpisaniu umowy
wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w § 2 ust. 9 projektowanych postanowieniach
umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania realizacji
zamówień objętych prawem opcji, polegających na: 1) przeprowadzeniu Oszacowania 1, w tym sporządzeniu
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z
Oszacowania 1; 2) przeprowadzeniu Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania
2 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2; 3) przeprowadzeniu
Wstępnego Oszacowania 1, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 wraz
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1; 4) przeprowadzeniu
Wstępnego Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 wraz
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2; 5) przeprowadzeniu
Oszacowania 3, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3 wraz z tłumaczeniem na
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3; 6) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy
z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy
z Oszacowania 1 lub jego części; 7) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub
jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub
jego części; 8) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części
wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części;
9) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części.
Zakres zamówienia gwarantowanego oraz zakres zamówienia objętego prawem opcji będzie zależał od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz zostanie każdorazowo określony w zaproszeniu wykonawczym i
umowie wykonawczej, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy ramowej
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówienia objętego prawem
opcji, z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SWZ.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 50.000,00
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków określonych w
ustawie Pzp. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 9 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa
Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o średnim rocznym przychodzie z czynności
rewizji finansowej stanowiącym podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.1 SWZ. Wzór oświadczenia o rocznym przychodzie stanowi
Załącznik nr 6 do SWZ.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa
Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualnego oświadczenia Wykonawcy o średnim rocznym przychodzie z czynności rewizji finansowej
stanowiącym podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt 8.3.1 SWZ. Wzór oświadczenia o rocznym przychodzie stanowi Załącznik nr 6
do SWZ.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych został określony w pkt 11 SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli
wykaże, że posiada średni roczny przychód z czynności rewizji finansowej stanowiący podstawę naliczenia
opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zamawiający, w
stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku określonego
w pkt 8.2.1 SWZ, uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie
wykaże, że samodzielnie spełnia ww. warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W stosunku do
Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.2.1
SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający
uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę
podmiotów udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.2.1 SWZ.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli
wykaże, że posiada średni roczny przychód z czynności rewizji finansowej stanowiący podstawę naliczenia
opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych). Zamawiający, w
stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunków określonych
w pkt 8.3.1 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie
wykaże, że samodzielnie spełnia ww. warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W stosunku do
Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.3.1
SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający
uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę
podmiotów udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.1 SWZ.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone
według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego.
Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa
Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ USŁUG należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 (czterech) lat (jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.2.2 oraz pkt 8.2.3 oraz pkt
8.2.4 SWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7A do SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) WYKAZ OSÓB, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.5 SWZ. Wzór wykazu
osób stanowi Załącznik nr 8A do SWZ.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa
Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ USŁUG należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat (czterech) (jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.3.2 oraz pkt 8.3.3 SWZ. Wzór wykazu usług stanowi
Załącznik nr 7B do SWZ;
2) WYKAZ OSÓB, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.3.4. SWZ. Wzór wykazu
osób stanowi Załącznik nr 8B do SWZ.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych został określony w pkt 11 SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga spełniania: 1) w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej (doświadczenia), warunków określonych w pkt 8.2.2, pkt 8.2.3, pkt 8.2.4 SWZ (tj. wykonawca musi
wykazać że należycie zrealizował usługi, o których mowa w wymienionych punktach SWZ) oraz 2) w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie personelem), warunku określonego w pkt 8.2.5 SWZ, tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem
(zespołem ds. oszacowania) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 15 osobami, które skieruje do
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realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami w
SWZ.
Zamawiający określił w SWZ szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga spełniania: 1) w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej (doświadczenia), warunków określonych w pkt 8.3.2, pkt 8.3.3 SWZ (tj. wykonawca musi
wykazać że należycie zrealizował usługi, o których mowa w wymienionych punktach SWZ) oraz 2) w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie personelem): warunku określonego w pkt 8.3.4 SWZ, tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem
(zespołem ds. oszacowania) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 5 osobami, które skieruje do
realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami w
SWZ.
Zamawiający określił w pkt 8 SWZ szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowy i pełny opis warunków udziału w postepowaniu znajduje
się w pkt 8 SWZ.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy ramowej zostały określone w projektowanych postawieniach umowy ramowej
stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi za pomocą funkcjonalności deszyfrowania dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu.
W przypadku awarii miniPortalu lub ePUAP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w ww. terminie,
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia
ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W odniesieniu do części nr 1 zamówienia: Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 5 (pięcioma)
Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz których oferty
nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w
pkt 15 SWZ. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż
5 (pięć), Zamawiający zawrze umowy ramowe ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, będzie większa niż 5, Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych stosując kryteria
wyboru oferty opisane w pkt 15 SWZ.
2. W odniesieniu do części nr 2 zamówienia: Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 6
(sześcioma) Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny
ofert, opisanymi w pkt 15 SWZ. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
będzie mniejsza niż 6 (sześć), Zamawiający zawrze umowy ramowe ze wszystkimi Wykonawcami, którzy
nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie większa niż 6 (sześć), Zamawiający dokona wyboru ofert
najkorzystniejszych stosując kryteria wyboru oferty opisane w pkt 15 SWZ.
3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania zostały określone w pkt 7 SWZ - o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy Pzp.
4. Zamawiający udzieli zamówień publicznych (wykonawczych) na podstawie umowy wykonawczej,
zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w projektowanych
postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/
portal). Wykonawcy, którzy zamierzają wziąć udział w postępowaniu muszą posiadać kwalifikowany podpis
elektroniczny oraz dostęp do konta na ePUAP.
8. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), należy złożyć pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj.
dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy) przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2021

29/09/2021
S189
https://ted.europa.eu/TED
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