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Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy: Monitoring rezultatów

kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014 -2020 w ramach Działania 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści

z wykorzystywania technologii cyfrowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

 
 
Ogłoszenie nr 534507-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. 
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy,

krajowy numer identyfikacyjny 1046454200000, ul. Kolska  12 , 01-045   Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391. 

Adres strony internetowej (URL): www.nask.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej - Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert w formie elektronicznej 

Adres: 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwo Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045

Warszawa

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
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(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring rezultatów kampanii na rzecz

upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych 

Numer referencyjny: ZZ.2111.95.2018.MKR[KEI] 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z

wykorzystywanie technologii cyfrowych, na który składa się wykonanie: 1) 3 badań rocznych

świadomości, postaw i wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w obszarach

kampanii: a) badanie stanu początkowego sprzed kampanii (II kwartał 2018 r.), b) badanie stanu w trakcie

kampanii (IV kwartał 2019 r.), c) badanie stanu końcowego po kampanii (IV kwartał 2020 r.) Każde z

badań rocznych będzie składało się z 2 części, adresowanych do różnych grup docelowych. 2)

maksymalnie 8 badań omnibusowych na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych osób. Będą one

powiązane z realizacją głównych działań informacyjno-promocyjnych i pozwolą uzyskać odpowiedzi na
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pytania badawcze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Tom II SIWZ tj. Szczegółowy

Opis Przedmiotu Zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”. 3. W przypadkach, kiedy w opisie

przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny

proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co

prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów,

oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych

określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne

wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z

wyrazami „lub równoważne”. 4. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy

odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

II.5) Główny kod CPV: 79315000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

79310000-0

79311000-7

79311200-9

79311210-2

79311100-8

79314000-8

79311300-0

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-12 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-04-12

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w

walutach obcych. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób. 8. Zamawiający nie zastrzega

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów

elektronicznych do oferty. 10. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem

niniejszego postępowania. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców

wspólnie składających ofertę. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający jest uprawniony do żądania przed zawarciem umowy w

sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: A. Wiedza i

doświadczenie Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonuje) należycie, co najmniej następujących usług: a) co najmniej 2 usługi polegające na

przeprowadzeniu badań społecznych z wykorzystaniem metody CATI na reprezentatywnych próbach

ogólnopolskich nie mniejszych niż 1000 respondentów, o wartości minimum 40 000,00 zł brutto

każda; b) co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań społecznych z wykorzystaniem

metody CAWI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich nie mniejszych niż 4000 respondentów,

o wartości minimum 45 000,00 zł brutto każda; c) co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu

badań społecznych z wykorzystaniem metody CAPI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich

nie mniejszych niż 1000 respondentów, w ramach pomiarów omnibusowych. d) co najmniej 2 usługi

polegające na przeprowadzeniu oceny skuteczności kampanii marketingowej, która była realizowana

w co najmniej 3 rodzajach mediów, w tym telewizji ogólnopolskiej i internecie. UWAGA: W

przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym

przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość

dotycząca tej części usługi, która obejmowała zakresem usługi, o których mowa powyżej.

Zamawiający dopuszcza wykazanie dowolnej kombinacji usług wskazanych w lit. a-d w ramach

jednego zamówienia/umowy. B. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniające

minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczeniu, niezbędne do prawidłowej

realizacji zamówienia, tj. zespół osób odpowiedzialnych za realizację zadania, składający się co

najmniej z 4 członków pełniących funkcje: kierownika projektu i specjalistów, spełniających poniższe

wymagania: a) kierownik zespołu, który: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
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ofert kierował co najmniej 5 ukończonymi badaniami społecznymi o wartości co najmniej 100 000,00

zł brutto każde, na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich nie mniejszych niż 1000 respondentów

dla każdego z badań odrębnie. Przy czym poprzez kierowanie rozumie się organizację, koordynację i

sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zespołem badawczym; b) specjalista ds. CATI, który: - w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wziął udział w realizacji co najmniej 3

badań społecznych przeprowadzonych przy użyciu metody CATI na reprezentatywnych próbach

ogólnopolskich nie mniejszych niż 1000 respondentów dla każdego z badań odrębnie. Przy czym

poprzez udział w realizacji badania społecznego rozumie się wykonywanie wszystkich dalej

wymienionych prac dotyczących danego badania: opracowywanie koncepcji i metodologii badania,

analizę wyników i opracowywanie wniosków; c) specjalista ds. CAWI, który: - w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert wziął udział w realizacji co najmniej 3 badań społecznych

przeprowadzonych przy użyciu metody CAWI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich nie

mniejszych niż 1000 respondentów dla każdego z badań odrębnie. Przy czym poprzez udział w

realizacji badania społecznego rozumie się wykonywanie wszystkich dalej wymienionych prac

dotyczących danego badania: opracowywanie koncepcji i metodologii badania, analizę wyników i

opracowywanie wniosków; d) specjalista ds. CAPI, który: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert wziął udział w realizacji co najmniej 3 badań społecznych o charakterze

omnibusowym prowadzonych z użyciem metody CAPI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich

nie mniejszych niż 1000 respondentów dla każdego z badań odrębnie. Przy czym poprzez udział w

realizacji badania społecznego rozumie się wykonywanie wszystkich dalej wymienionych prac

dotyczących danego badania: opracowywanie koncepcji i metodologii badania, analizę wyników i

opracowywanie wniosków; e) specjalista ds. oceny skuteczności kampanii marketingowej, który: -

posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 badań mających na celu ocenę skuteczności

kampanii marketingowej o zasięgu ogólnopolskim, która obejmowała co najmniej 3 rodzaje mediów,

w tym telewizję i internet, które to badania zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania

ofert. Przy czym poprzez doświadczenie w realizacji badania społecznego rozumie się wykonywanie

wszystkich dalej wymienionych prac dotyczących danego badania: opracowywanie koncepcji i

metodologii badania, analizę wyników i opracowywanie wniosków. UWAGA: Zamawiający

dopuszcza możliwość, aby osoba wskazana na stanowisko, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt

3) B lit. e) Tomu I SIWZ, była wykazywana równocześnie na inne stanowisko, o których mowa w lit.

a) – d) powyżej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w ramach innych funkcji. W

przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym

przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość

dotycząca tej części usługi, która obejmowała zakresem usługi, o których mowa powyżej. 
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia

– nie spełnia”. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale V

pkt 1 ppkt 3) SIWZ muszą spełniać łącznie. 3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający działając na

podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 4. Wartości podane w walutach innych niż złoty polski przeliczone zostaną

przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego lub jeśli w danym dniu

nie zostały opublikowane kursy, to według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z

pierwszego dnia po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu. 5. Zamawiający może, na każdym etapie

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 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 lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy

sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Tomu I SIWZ - IDW. Uwaga! Zamawiający

nie uzna faktur itp. dokumentów za dowody, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego

wykonania zamówienia. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do Tomu I

SIWZ – IDW. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań

określonych przez Zamawiającego: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę

określonych norm zapewnienia jakości, tj. Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów

(PKJPA) w ramach systemu kontroli jakości OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) w

zakresie jakości pracy ankieterów dla badań realizowanych techniką CAPI, CATI, CAWI lub

równoważny. Zamawiający uzna za równoważny - w stosunku do certyfikatu wydanego przez OFBOR

– certyfikat wystawiany w innych państwach przez odpowiednik polskiej organizacji OBFOR (np. w

USA Marketing Research Association http://www.mra-net.org/), o ile jest on wystawiany, bądź też

certyfikat wystawiony zgodnie z procedurą Normy ISO 20252 lub równoważnej, Market, opinion and

social research – Vocabulary and service requirements.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru

stanowiącego Załącznik nr 1 do Tomu I SIWZ - IDW wraz z: a) Formularzem cenowym sporządzony

na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ-IDW. b) Dokumenty na potrzeby

oceny ofert w ramach kryterium „Metodologia”. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 5 i 6 do Tomu I SIWZ. 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia

wymagane postanowieniami Rozdziału VII pkt 1 Tomu I SIWZ - IDW - sporządzone na podstawie

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do Tomu I SIWZ- IDW. b) W przypadku gdy Wykonawca

polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu: - Zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z

art. 22a ustawy Pzp, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi

zasobami. - Dokumenty dotyczące podmiotów , na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art.

22a ustawy Pzp – o których mowa w Rozdziale VIII w Tomie I SIWZ. c)Pełnomocnictwo

upoważniające do podpisania oferty, chyba, że upoważnienie wynika z innych dokumentów

dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. e) W

przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust 3 ustawy

Pzp Wykonawca powinien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż

pieniądz. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3. dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej (propozycję treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp zawarto w Załączniku nr 7

do Tomu I SIWZ – IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycję treści

zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia zawarto w Załącznik nr 7 do Tomu I SIWZ - IDW). 5. Wykonawca,

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w

Rozdziale VII. pkt 1 Tomu I SIWZ - IDW. 6. Zamawiający żąda od Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII. pkt 5.

lit. A Tomu I SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów. 7. W celu oceny, czy Wykonawca

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy

Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów

innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres
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udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na

zdolnościach którego Wykonawca będzie polegać w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawcy mogą wspólnie

ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie

zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w

postaci notarialnie poświadczonej kopii należy dołączyć do oferty. 9. Postanowienia SIWZ dotyczące

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie

wybrana, Zamawiający jest uprawniony do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 10. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać

wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V pkt 1 ppkt 3)

Tomu I SIWZ- IDW. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 Tomu I SIWZ- IDW składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw

do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia. 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym

mowa w Rozdziale VII pkt 3 Tomu I SIWZ- IDW składa każdy z Wykonawców. 13. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie

Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 5 Tomu I

SIWZ- IDW przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa: a) w Rozdziale VII pkt 5. lit. A

Tomu I SIWZ- IDW składa: odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą

spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale V. pkt 1 ppkt 3) lit. A Tomu I

SIWZ- IDW. b) w Rozdziale VII pkt 5. lit. B Tomu I SIWZ- IDW składa: każdy Wykonawca

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. c) w Rozdziale VII pkt 5. lit. C Tomu I SIWZ- IDW

składa: jeden z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 14. Dokumenty

składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 5

ppkt B lit. a) Tomu I SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ppkt 1) powyżej,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 14. Wykonawca może powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. 15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ,

zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 – dalej „Rozporządzenie”).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy

złotych zero groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno

obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i

1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

28 1750 0009 0000 0000 0094 9997. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany
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rachunek najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie

gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści

nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz

Zamawiającego kwoty wadium. 8. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub

poręczeń sporządzonych w języku obcym, Zamawiający wymaga załączenia tłumaczenia dokumentu

na język polski. 9. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do

oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 10. W przypadku wniesienia wadium w innej

formie niż pieniężnej, do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału. 11. Zamawiający

zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 12. Zamawiający dokona

zwrotu wadium na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26

ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z

odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 
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Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 37,00
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Metodologia 63,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 1)

zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie podpisania Umowy wywołującej potrzebę zmian
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treści Umowy wraz ze skutkami takiej zmiany; 2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w

rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej

zapisów przez Strony; 3) gdy wystąpi siła wyższa. Zakres możliwych w tym przypadku zmian określa §

13 Umowy „Siła wyższa”; 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom.

5) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy

Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi Zamawiającego, które

mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 6) konieczność wprowadzenia

zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących przedmiotu umowy, instytucji

nadzorującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 7) gdy konieczne okaże się wydłużenie

terminu realizacji Umowy lub terminów poszczególnych działań realizowanych w celu wykonania

przedmiotu Umowy (terminów cząstkowych), w związku z niemożliwością realizacji Umowy w

zakładanym terminie: a) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn, których nie można było

przewidzieć, b) w razie przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku

ze składanymi w jego toku środkami ochrony prawnej, - nie dłużej jednak niż o 30 dni w ww.

przypadkach; 8) w przypadku całkowitej lub częściowej rezygnacji z realizacji poszczególnych usług,

bądź zmniejszenia ich zakresu w większym zakresie niż wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia

jeżeli podyktowane to będzie skutkiem działań podjętych przez podmioty, o których mowa w pkt 5 lub 6

powyżej, w tym dysponowaniem mniejszymi środkami na realizację przedmiotu umowy. Zmiana polegać

będzie na dostosowaniu liczby zamawianych usług do faktycznej liczby lub zakresu, które będą mogły

zostać zrealizowane w wyniku zaistnienia takich skutków lub rezygnacji z nich, jeżeli w danych

okolicznościach realizacja okaże się bezcelowa; 9) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności

wymienionych w art. 144 uPzp. 2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do

treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, sposobu realizacji przedmiotu

Umowy oraz terminu płatności i terminu realizacji Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych

wprowadzonych po dacie podpisania Umowy wywołującej potrzebę zmian treści Umowy wraz ze

skutkami takiej zmiany. 3. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści

oferty dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku

od towarów i usług; – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę 4. Strony Umowy postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w

art. 142 ust. 5 ustawy, tj. zmiany, o której mowa w ust. 3. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia

obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4 nie wcześniej jednak niż wejście

w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w
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ust.7. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisów. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 3-6, będą dokonywane na pisemny, umotywowany

wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, w jaki

sposób zmiany, o których mowa w ust. 4 wpływają na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania

zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy. 8. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni

od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9 żądanie udostępnienia do wglądu, dokumentów

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany. 9. Każda zmiana

Umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 obejmować będzie wyłącznie

płatności za tę część zamówienia, których zmiana ta dotyczy i których w dniu zmiany odpowiednio

stawki VAT, jeszcze nie wykonano. 10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa

w ust.9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku

otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku,

Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy

ust. 11 - 12 oraz 14 stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14

dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. 13. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-04-18, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


