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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu
dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR.
Nr postępowania 18/17/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Osoba upoważniona do kontaktów :

w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Bartosz Dziadecki
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze

73300000-5

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia
dystrybuowanego przez NCBR1.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający na
podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich
opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

1

działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna

Strona 2 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

3.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.8 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, 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. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2017 roku 10 stycznia 2017 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 PZP nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP (pkt 7.1. SIWZ).
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawca winień wykazać, się :
5.2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub
wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,
w postaci należytego wykonania dwóch usług, w tym:
5.2.1.1. przynajmniej jednego zakończonego projektu2 obejmującego badania dotyczące problematyki
innowacyjności z zastosowaniem modelowania ekonometrycznego, przy czym wartość projektu
wynosiła co najmniej 30.000 PLN brutto,
5.2.1.2. przynajmniej jednego zakończonego projektu3 obejmującego badania dotyczące problematyki
innowacyjności w którym zastosowano metody badań społecznych (metody ankietowe, metody
jakościowe), przy czym wartość projektu wynosiła co najmniej 50.000 PLN brutto
Wykonawcy w celu wykazania spełnienia ww. warunku Wykonawcy winni wykazać się realizacją
minimum dwóch różnych projektów, tzn. na wykazanie spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt
5.2.1.1. SIWZ winien być wykazany inny projekt niż na wymóg określony w pkt 5.2.1.2. SIWZ.

2

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry

określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było
osiągnąć cele. Atrybutami projektu są: zdefiniowanie w czasie, niepowtarzalność (jednorazowość), złożoność i celowość
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Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt
7.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty, których mowa w pkt 7.6.2.
SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.2. dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponował co najmniej 6 osobami o
następujących kwalifikacjach:
1.

Liczba osób / specjalizacja
jedna osoba pełniąca funkcję
menadżera projektu

2.

jedna osoba pełniąca funkcję
kierownika merytorycznego
projektu

3.

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję badacza w
zakresie problematyki badań
procesów B+R+I oraz
posiadająca wiedzę z zakresu
B+R+I

Wymagania minimalne
posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie (tj. 36 miesięcy, a w
przypadku kilku projektów badawczych realizowanych jednocześnie –
36 miesięcy nienakładających się na siebie) w ciągu ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, w prowadzeniu badań
naukowych i koordynacji naukowych zespołów badawczych
posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie (tj. 60 miesięcy, a w
przypadku kilku projektów badawczych realizowanych jednocześnie –
60 miesięcy nienakładających się na siebie) w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, w realizacji projektów badawczych
oraz dorobek naukowy w zakresie problematyki innowacyjności
potwierdzony co najmniej 1 monografią naukową oraz 3 artykułami
naukowymi opublikowanymi w uznanych czasopismach naukowych (w
czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact
Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub
publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika
wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach
naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the
Humanities (ERIH))
posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu
obejmującego badania problematyki B+R+I i zachowań innowacyjnych;
a wyniki projektu są udokumentowane stosownymi publikacjami (w
czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact
Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub
publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika
wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach
naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the
Humanities (ERIH))
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4.

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję badacza
posiadająca doświadczenie w
tworzeniu modeli
ekonometrycznych

5.

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję analityka w
zakresie wielowymiarowej
analizy statystycznej

6.

przynajmniej jedna osoba z
kompetencjami badacza w
zakresie nauk społecznych

posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu z
zastosowaniem modelowania ekonometrycznego, a wyniki projektu są
udokumentowane stosownymi publikacjami (w czasopismach
naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje
w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu
Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities
(ERIH))
posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech badań z
zastosowaniem analiz statystycznych dotyczących problematyki
innowacyjności potwierdzonych publikacjami w uznanych czasopismach
naukowych (w czasopismach naukowych posiadających współczynnik
wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation
Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach naukowych
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – lista B,
lub publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie
European Reference Index for the Humanities (ERIH))
posiadająca wiedzę i kompetencje w zakresie metod i narzędzi badań
społecznych – metod ankietowych i metod jakościowych i mającą
doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech badań z zastosowaniem
takich metod w zakresie problematyki innowacyjności potwierdzonych
publikacjami w uznanych czasopismach naukowych (w czasopismach
naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje
w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu
Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities
(ERIH))

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji wskazanych wyżej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt
7.1. SIWZ oraz, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty opisane
w pkt 7.6.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz
oświadczenia, wymienionego w pkt 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty
określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.
5.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5. niniejszego SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
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5.5. 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.
5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 ustawy PZP.
5.6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
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7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których
wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcom,

i

podania

przez

wykonawcę

firm

podwykonawców.
7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.4.1 dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do
realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.4.2 dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.4. SIWZ), określający
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany,
o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c) SIWZ.
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7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ
dotyczące tych podmiotów.
7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.6.1 Aktualny3 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy PZP.
7.6.2 Wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego
była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały
wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
7.6.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik
Nr 5 do SIWZ.
7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP do
sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
3

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.10. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni
przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn.
zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę
prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa

winno

wynikać

prawo

pełnomocnika

do

reprezentowania

Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez
osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego
z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy
spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie
umowy konsorcjum.

8. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl. W

przypadku przekazywania

oświadczeń,

wniosków, zawiadomień

i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za
pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się przy
pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z 11.7. SIWZ
skanów pism.
8.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie
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później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer /+48 22/ 20-13-408 i za
pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł
przetargu.
8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) 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 2016 r., poz.
359 z późn. zm.).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem
„Wadium – badanie potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może
być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez
Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt.. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na
rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na realizacje projektu dotyczącego potencjału
absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR, winien określać precyzyjnie gwaranta
(poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji
(poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej
terminowi związania ofertą – pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego
gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP.
9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
9.7. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt. 13 SIWZ.
Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty
wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć
do oferty.
9.8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest
wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego
treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie,
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lub że dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany do reprezentowania
wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
9.9.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

9.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
9.11. Zamawiający zatrzymuje 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 złożył 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.
9.12. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy nie
wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
10.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku
polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
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1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik
Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferty brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i Wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy firm podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ
3) opis zawierający koncepcję realizacji projektu, źródeł danych i sposoby ich pozyskania, w tym opis
proponowanych narzędzi informatycznych wraz z opisem ich działania, opis proponowanych narzędzi
analitycznych, propozycje wizualizacji wyników i organizacji realizacji zamówienia. Załączony opis podlegał
będzie ocenie zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ. Brak załączonego opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty,
zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp;
11.3. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załączniki Nr 3 – 6 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ.
11.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu,
o których mowa w pkt 7.4.1.-2. SIWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 7.10.
SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 7. SIWZ mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
11.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1. SIWZ, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.10. SIWZ.
11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem
pkt 7.10. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
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w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą
formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź
formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń
notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
oraz napisem: „Oferta na realizację projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia
dystrybuowanego przez NCBR” nr sprawy 19/17/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
04.0912.09.2017 r. GODZ. 13:30”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi
Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie
oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający
przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 04.09.12.09. 2017 r. o godz. 13:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 04.09.12.09. 2017 r.
o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert),
zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
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13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w punkcie 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy oferta w kryteriach
merytorycznych łącznie nie uzyska min. 46 pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
(w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).
15.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.3. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej
wskazanych.
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15.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) cenę netto - bez podatku VAT,
2) cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT,
3) stawkę VAT.
4) wartość podatku VAT.
15.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
15.6.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez
kwoty podatku.
16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
17.1.1.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca

mu waga jest następująca:

l.p.

Kryterium

1
2
3

Cena
Koncepcja realizacji projektu
Opis źródeł danych i sposobu ich
pozyskania
Opis proponowanych metod badawczych
Opis organizacji projektu
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4
5

Waga
10%
30%
20%
30%
10%

Maksymalna liczba
punktów
10
30
20
30
10

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

17.1.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej
oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z
najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastrzeżeniem
pkt 14.7. SIWZ (tj. w przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 46
pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), stosując poniższy wzór:
punkty ogółem = punkty za kryterium cena + suma punktów za kryteria merytoryczne
17.1.3. Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 10
cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
17.1.4. Punkty za kryteria merytoryczne zostaną obliczone w następujący sposób: punkty
za kryteria merytoryczne zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej
dokonującego oceny w skali punktowej od 0 pkt do 90 pkt. W przypadku braku niezbędnego
opisu w którymkolwiek z podkryteriów, przyznane zostanie 0 punktów a oferta uznana za
niespełniającą kryteriów formalnych. Punkty przyznane ofercie przez każdego członka
komisji za poszczególne kryteria merytoryczne zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę
indywidualną członka komisji dla danej oferty. Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią
z ocen

indywidualnych

członków

komisji

przetargowej

przyznanych

w

kryteriach

merytorycznych oraz punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie
wyników do dwóch miejsc po przecinku). Komisja w ocenie merytorycznej będzie kierowała się
wymienionymi niżej kryteriami merytorycznymi oraz będzie przyznawać punkty w
wymienionych przedziałach. Przydział punktów zgodnie z poniższymi podkryteriami
merytorycznymi zostanie dokonany poprzez zestawienie przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji

oraz z propozycjami

przedstawionymi

przez innych

Wykonawców

w

poszczególnych podkryteriach oddzielnie dla każdego z podkryteriów o których mowa w pkt
17.1.5-17.1.8. Po dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie
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przedstawionych przez Wykonawców propozycji, zespół oceni kolejność, w jakiej poszczególne
propozycje Wykonawców najlepiej realizują̨ dane kryterium. Jeżeli w określonym kryterium
wszystkie przedstawione do oceny propozycje są jednakowe i nie można ocenić, które z nich w
większym lub mniejszym stopniu realizują wskazane kryteria, to wszystkim Wykonawcom
przyznawana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za dane kryterium.
Wykonawcy, który przedstawił propozycję najlepiej realizującą dane kryterium spośród
wszystkich przedstawionych przez Wykonawców propozycji, przyznaje się maksymalną liczbę
punktów możliwą do uzyskania za dane kryterium. Wykonawcy, który przedstawił propozycję
nierealizującą danego kryterium albo realizującą je w najmniejszym stopniu, przyznaje się̨ „1”
punkt za dane kryterium z zastrzeżeniem wskazanym w 17.1.4. Natomiast Wykonawcom,
których propozycje oceniane są̨ jako realizujące dane kryterium w mniejszym stopniu od
najlepszej propozycji i w większym stopniu od najgorszej propozycji przyznaje się̨ liczbę̨
punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami z zastrzeżeniem, że w przypadku,
gdy w postępowania złożona zostanie wyłącznie jedna oferta, w ramach przedmiotowego
podkryterium uzyskuje ona maksymalną liczbę punktów, chyba, że nie spełni wymagań
minimalnych, o których mowa w opisie przedmiotowego kryterium oraz zastrzeżeń w pkt
17.1.4.
17.1.5. Koncepcja badania będącego przedmiotem zamówienia (od 0 do 30 pkt w
podkryteriach), w tym:


spójność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu – przy ocenie będzie
brane pod uwagę szczegółowość i spójność opis procesu badawczego oraz szczegółowość
uzasadnienia, 10 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej spójną i

najbardziej szczegółową koncepcję ze względu na proponowaną koncepcję realizacji
projektu– opisu operacjonalizacji problemów analitycznych spośród pozostałych
ofert. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w
hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.


spójność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu – opisu operacjonalizacji
problemów analitycznych; przy ocenie będzie brane pod uwagę szczegółowość i spójność
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opisu operacjonalizacji problemów analitycznych oraz szczegółowość uzasadnienia, 10 pkt –
otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej spójną koncepcję ze względu na
proponowaną koncepcję realizacji projektu spośród pozostałych ofert. Pozostali Wykonawcy
otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona
zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.


adekwatność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu – propozycji
narzędzi badawczych; przy ocenie będzie brane pod uwagę szczegółowość i adekwatność
propozycji narzędzi badawczych, 10 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najbardziej adekwatną i szczegółową propozycję narzędzi badawczych spośród pozostałych
ofert. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w
hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

17.1.6. Opis źródeł danych i sposobu ich pozyskania (od 0 do 20 pkt w podkryteriach), w tym:


adekwatność – z punktu widzenia zakładanego przez Zamawiającego celu projektu oraz w
oparciu o zaproponowaną przez Oferenta koncepcję – opisu źródeł danych wtórnych; przy
ocenie będzie brane pod uwagę szczegółowość i adekwatność opisu źródeł danych oraz
szczegółowość uzasadnienia, 10 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej
adekwatny i szczegółowy opis źródeł danych spośród pozostałych ofert. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba
punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.



spójność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu – opisu sposobu
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pozyskania danych pierwotnych; przy ocenie będzie brane pod uwagę szczegółowość i
spójność opisu sposobu pozyskania danych pierwotnych, 5 pkt – otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najbardziej spójny i szczegółowy opis sposobu pozyskania danych pierwotnych.
Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 5 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3,….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.


spójność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu – opisu tworzenia
informacji na podstawie pozyskanych danych; przy ocenie będzie brane pod uwagę
szczegółowość i spójność opisu tworzenia informacji na podstawie pozyskanych danych, 5
pkt – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej spójny i szczegółowy opis
tworzenia informacji na podstawie pozyskanych danych. Pozostali Wykonawcy otrzymają
liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie
wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 5 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3,….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

17.1.7. Opis proponowanych metod badawczych (od 0 do 30 pkt), w tym:


adekwatność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu oraz na jego zakres
– opisu sposobu przygotowania danych i ich organizacji; przy ocenie będzie brane pod uwagę
szczegółowość i adekwatność opisu sposobu przygotowania danych i ich organizacji, 10 pkt
– otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej adekwatną i szczegółową propozycję
opisu sposobu przygotowania danych i ich organizacji spośród pozostałych ofert. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba
punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.
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adekwatność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu oraz na jego zakres
– opisu metody analizy danych z zastosowaniem modelowania ekonometrycznego; przy
ocenie będzie brane pod uwagę szczegółowość i adekwatność opisu metody analizy danych z
zastosowaniem modelowania ekonometrycznego, 10 pkt – otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najbardziej adekwatną i szczegółową propozycję opisu metody analizy danych z
zastosowaniem modelowania ekonometrycznego spośród pozostałych ofert. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba
punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.



spójność – ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu – opisu przygotowania
narzędzi służących analizie danych; przy ocenie będzie brane pod uwagę szczegółowość i
spójność opisu przygotowania narzędzi służących analizie danych, 10 pkt – otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najbardziej spójny i szczegółowy opis przygotowania
narzędzi służących analizie danych spośród pozostałych ofert. Pozostali Wykonawcy
otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona
zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

17.1.8. Opis organizacji projektu (od 0 do 10 pkt), w tym:


spójność opisu sposobu organizacji projektu (w tym: harmonogram projektu, wykres Gantta
zawierający wszystkie etapy projektu wraz z podaniem terminów ich rozpoczęcia i
zakończenia, przedstawi kamienie milowe wraz z opisem ich znaczenia i uzasadnieniem
wyboru) ; przy ocenie będzie brane pod uwagę spójność opisu sposobu organizacji projektu,
5 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najbardziej spójny i szczegółowy opis
sposobu

organizacji

projektu.

Pozostali

Wykonawcy

otrzymają

liczbę

punktów

proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 5 = liczba punktów,
gdzie:
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X max – ilość ofert (np. 2, 3,….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.


adekwatność opisu ryzyka związanego z realizacją poszczególnych etapów wraz z metodami
minimalizacji negatywnych efektów jego oddziaływania na proces badawczy; przy ocenie
będzie brane pod uwagę szczegółowość i adekwatność ryzyka związanego z realizacją
poszczególnych etapów wraz z metodami minimalizacji negatywnych efektów jego
oddziaływania na proces badawczy, 5 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najbardziej adekwatny i szczegółowy opis ryzyka związanego z realizacją poszczególnych
etapów wraz z metodami minimalizacji negatywnych efektów jego oddziaływania na proces
badawczy. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w
hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 5 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3,….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

17. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1 jest niezgodna z ustawą,
17.2.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
17.2.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
17.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.2.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
17.2.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy ,
17.2.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
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18.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.

18.1.2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania
matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
6)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.
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1 pkt 2 uPzp. Zawarcie umowy przed upływem wskazanego terminu może nastąpić w przypadku, gdy
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku,
gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94
ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
19.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące
wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji
umowy.
19.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub drogą mailową.
19.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.10. Jeżeli

Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

uchyla

się

od

zawarcia

umowy

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
19.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
19.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik
Nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 135
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000 euro. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

23. INNE INFORMACJE
23.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie
oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

24.

UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie
4.

Załącznik 4 - Wykaz należycie wykonanych usług;

5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Wzór umowy.

Komisja Przetargowa:
1. Aleksander Żołnierski

………………………………………

2. Monika Woźniak

………………………………………

3. Michał Baranowski

………………………………………

4. Bartosz Dziadecki

………………………………………

5. Aleksander Gruszczyński

………………………………………
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Załącznik Nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kontekst projektu
Wdrażanie założeń polityki rozwoju w Polsce w oparciu o wykorzystanie funduszy strukturalnych
stanowi jeden z głównych filarów działań administracji rządowej. W obecnym okresie
programowania na lata 2014–2020 przewidziano zwiększanie udziału środków przeznaczonych na
podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o wdrażane rozwiązania innowacyjne
oparte na efektywnej działalności badawczo-rozwojowej. Fundusze dystrybuowane przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju oferują znaczące możliwości w zakresie tworzenia nowoczesnych,
konkurencyjnych na światowych rynkach rozwiązań. Przedsięwzięcia Centrum skoncentrowane są
na rozwijaniu najbardziej obiecujących obszarów nauki i innowacyjnej gospodarki. NCBR stale
rozwija swoje instrumenty w zakresie wspierania polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Fundusze Unii Europejskiej stanowią znaczące źródło finansowania przedsięwzięć zarówno
organizacji gospodarczych jak i jednostek sektora nauki. Zdolność absorpcyjna jest postrzegana jako
zdolność do efektywnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych, a z perspektywy
mezo- i makroekonomicznej jest ona niezbędna do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej.
Po stronie popytu zdolność absorpcyjna oznacza faktyczną zdolność beneficjentów do stworzenia
dobrych projektów. Z punktu widzenia administracji, zdolność absorpcyjna wynika z wiedzy i
umiejętności

kadr administracyjnych, sprawności

agencji

zarządzających

i

płatniczych,

przejrzystości i przestrzegania procedur, dostępności krajowych środków finansowych oraz
skuteczności kontroli i monitoringu. Jakość i zarządzanie jakością w administracji publicznej
odgrywają istotną rolę w procesie absorpcji środków pochodzących z funduszy unijnych. O zdolności
absorpcyjnej zadecydować może sukces zarządzania przez jakość polegającego m.in. na prowadzeniu
jakościowej polityki organizacji, zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem pracowników, precyzyjnym
podziale obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na wszystkich stanowiskach pracy,
współpracy zespołów oraz przeprowadzanych systematycznych audytach jakości pracy. Wdrażane
przez administrację nowoczesne systemy przepływu oraz gromadzenia informacji, danych i
dokumentów zaczynają stanowić skuteczne narzędzia wspierania procesów decyzyjnych.
W działalności Centrum znaczącą uwagę poświęca się analizom absorpcji funduszy w
poszczególnych przedsięwzięciach. Analizy te, poparte badaniami ewaluacyjnymi, służą przede
wszystkim wskazywaniu, przyjmowaniu i wdrażaniu potrzebnych zmian. Jednym z najbardziej
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istotnych wniosków z ostatnich analiz są niskie poziomy absorpcji funduszy unijnych. W tym
kontekście wskazano kilka aspektów, takich jak sposób dystrybucji środków, marketing
poszczególnych przedsięwzięć, metody oceny wniosków i – ogólnie – ograniczone zdolności
administracji centrum wdrażającej poszczególne przedsięwzięcia a wynikające z niewystarczających
zasobów kadrowych. Elementem, który dotychczas nie został poddany analizie, jest kwestia niskiego
zainteresowania funduszami w pewnych określonych grupach potencjalnych beneficjentów.
Przeprowadzono stosunkowo niewielką liczbę badań dotyczących tego aspektu obejmującego też
kwestie pobudzania do działania i przyciągania potencjalnych chętnych do skorzystania z tej formy
finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Brakuje też spójnego obrazu rzeczywistych
rezultatów osiąganych w tej dziedzinie. Dostępna jest duża liczba ewaluacji poszczególnych
przedsięwzięć realizowanych przez NCBR, ekspertyz i sprawozdań dotyczących postrzegania przez
obecnych beneficjentów programów, w których uczestniczą, jednak większość tych ekspertyz i
sprawozdań nie dotyka obszarów badań i rozwoju, które są, lub mogłyby być realizowane przez
potencjalnych beneficjentów – środowiska naukowe i przedsiębiorców, którzy nie korzystają jeszcze
ze wsparcia Centrum. W badaniach ewaluacyjnych zwykle udział biorą jedynie podmioty
bezpośrednio zaangażowane w tworzenie danego programu i zarządzanie nim oraz jego beneficjenci,
natomiast zdecydowanie rzadziej uwzględnia się spostrzeżenia grup docelowych nie wspominając o
potencjalnych beneficjentach. Brakuje też wiarygodnych badań dotyczących najbardziej
efektywnych kanałów dystrybucji zarówno samych środków finansowych, jak i informacji o nich. Te
zagadnienia będą głównym obszarem eksploracji projektowanego badania.

Cel i zakres przedmiotowy projektu
Celem projektu jest identyfikacja i analiza rzeczywistego potencjału absorpcji środków z PO IR oraz
usprawnienie procesu interwencji oraz stworzenie modelu ekonometrycznego rynku na usługi
wsparcia działalności B+R w Polsce. W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzona analiza
prowadząca do określenia w wymiarze ilościowym liczby przedsiębiorstw, które kwalifikowałyby
się do objęcia wsparciem NCBR, określenie rynku docelowego dla produktów NCBR. Efektem
projektu będą rekomendacje dotyczące usprawnienia dystrybucji środków wsparcia procesów B+R
wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów NCBR oraz narzędzie informatyczne
pozwalające na modelowanie – na podstawie zadanych parametrów określających zmienne
determinujące popyt na usług wsparcia NCBR – popyt potencjalny na te usługi. Rekomendacje
stworzone na podstawie analiz ilościowych będą opierały się na identyfikacji potrzeb w zakresie
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wsparcia procesów B+R, identyfikacji barier i problemów związanych z wdrażaniem instrumentów
wsparcia wykorzystujących środki pochodzące z PO IR.
Rekomendacje zostaną opracowane w oparciu o przeprowadzone badania na źródłach wtórnych i
źródłach pierwotnych, z wykorzystaniem dostępnych baz danych, w tym także baz patentowych,
wyników badań typu foresight, danych Głównego Urzędu Statystycznego, innych zbiorów danych
otwartych oraz dostępnych na zasadach komercyjnych oraz studiów wykonalności programów
sektorowych NCBR. Szczegółowe cele projektu to (w nawiasach zaznaczono metodę badawczą,
która powinna zostać zastosowana w przypadku każdego z nich):
1. określenie w wymiarze ilościowym liczby przedsiębiorstw, które kwalifikowałyby się do
objęcia wsparciem NCBR, określenie rynku docelowego dla produktów NCBR ze
szczególnym

uwzględnieniem

podmiotów

mogących

uczestniczyć

w

programach

sektorowych (analiza desk research, metody jakościowe i ilościowe badań społecznych i inne,
w tym modelowanie),
2. identyfikacja najbardziej innowacyjnych branż (w układzie PKD), głównych kierunków
popytu na technologie, kierunków badań, kierunków inwestowania w B+R i tematyki
projektów B+R, najbardziej obiecujących kierunków wsparcia w kontekście istniejącego
potencjału rynku, identyfikacja branż high-tech które mogą realizować projekty B+R
wspierane przez NCBR (desk research, analiza ilościowa danych statystycznych).
3. narzędzie informatyczne zbudowane w oparciu o zaproponowany model ekonometryczny,
które pozwoli na modelowanie popytu na dystrybuowane przez NCBR środki finansowe
skierowane na wsparcie procesów B+R.
Komponent badawczo-analityczny jest niezbędny dla efektywnej realizacji całego projektu, w tym
przygotowania rekomendacji dotyczących potrzeb potencjalnych beneficjentów projektów NCBR,
potrzeb w zakresie kierunków strategicznych prac B+R, komunikacji i działań w zakresie PR NCBR,
przygotowania rekomendacji w zakresie systemu wskaźników PO IR.

Metody i pytania badawcze
Projekt będzie wykorzystywał metody badań wtórnych i badań pierwotnych, w tym o charakterze
badań jakościowych i ilościowych. W projekcie zostaną wykorzystane dostępne bazy danych, w tym
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bazy otwarte, zbiory danych NCBR oraz bazy komercyjne. Dane pochodzące z tych zbiorów będą
poddane analizie z zastosowaniem metod ilościowych.
Przeprowadzone zostanie badanie o charakterze jakościowym i ilościowym, w którym
zidentyfikowane zostaną rzeczywiste przyczyny braku zainteresowania programami wsparcia B+R.
Podjęte będą próby identyfikacji i opisu przyczyn braku angażowania lub niewielkiego
zaangażowania w realizację prac B+R wspófinansowanych przez NCBR. Zidentyfikowane będą (z
zastosowaniem źródeł wtórnych oraz z wykorzystaniem metod analiz ilościowych do badania
dostępnych zbiorów danych) strategiczne kierunki prac B+R w Polsce w kontekście głównych
kierunków prac B+R w UE i na świecie. Poddane analizie będą przyczyny niskiego zaangażowania
polskich podmiotów komercyjnych w prace B+R oraz niskiej innowacyjności polskiego gospodarki
w świetle statystyk międzynarodowych i w oparciu o badania instytucji naukowych w Polsce.
Główne pytania badawcze:
1. Jaka liczba przedsiębiorstw kwalifikuje się do objęcia wsparciem NCBR w wymiarze:
a. ogólnopolskim
b. regionalnym
c. wg. sekcji PKD
2. Jaki jest „rynek docelowy” w szczególności w kontekście np. nakładów na działalność B+R,
na działalność innowacyjną, przychodów z innowacji, typów wprowadzanych innowacji,
obrotów, zatrudnienia ogólnie, zatrudnienia kadr B+R, pozyskiwania środków na działalność
B+R i innowacyjną ze źródeł publicznych i prywatnych, historii działalności B+R i
innowacyjnej, w ujęciu:
a. geograficznym
b. dziedzinowym (klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych)
c. według typu beneficjentów (sektor nauki / sektor komercyjny),
3. Jakie są kierunki (w ujęciu geograficznym i PKD) polskiego eksportu wyrobów i usług
opartych na wdrożonych innowacjach
4. Jakie są najbardziej innowacyjne branże w Polsce (w ujęciu PKD)
5. Gdzie zlokalizowane są (w ujęciu geograficznym) najbardziej innowacyjne branże w Polsce
(analiza skupień)
6. Jakie są główne kierunki popytu na technologie
7. Jakie są główne kierunki badań w Polsce (w kontekście działalności B+R na rynkach
eksportowych polskich przedsiębiorstw i na świecie)
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8. Jaka działalność B+R w Polsce jest związana z największymi nakładami inwestycyjnymi
9. Jaka jest dominująca tematyka projektów B+R (w ujęciu PKD i dziedzinowym [klasyfikacji
dziedzin i dyscyplin naukowych])
10. Jakie są najbardziej obiecujące kierunki wsparcia B+R na świecie, w UE i w Polsce
11. Jakie są najbardziej obiecujące kierunki wsparcia w kontekście istniejącego potencjału rynku
w Polsce
12. Jakie branże high-tech mogą potencjalnie najbardziej efektywnie – z punktu widzenia
możliwości wdrożeń – realizować projekty B+R ze wsparciem NCBR

Komponenty badawcze
Badanie składać się będzie z następujących zasadniczych komponentów badawczych:


analiza danych zastanych z wykorzystaniem danych literaturowych, baz danych (w tym baz
komercyjnych, baz patentowych itp.) z wykorzystaniem ilościowych metod analiz poszerzoną
przeprowadzeniem badań jakościowych (IDI i/lub panel ekspertów),



badanie pierwotne typu field-work składające się z badań ilościowych (CAWI, CAPI),



modelowanie ekonometryczne mające na celu zbadanie ilościowych związków zachodzących
między zmiennymi determinującymi popyt na instrumenty wsparcia procesów B+R; model
powinien pozwolić na przewidywanie popytu na przedsięwzięcia NCBR oraz dostarczanie
przesłanek służących sterowaniu instrumentami wsparcia i strumieniami środków
skierowanych dla potencjalnych beneficjentów.

Komponenty badawcze będą realizowane równolegle z przygotowaniem narzędzi analitycznych, w
tym w szczególności narzędzi pozwalających na modelowanie systemu wsparcia realizowanego
przez NCBR w kontekście zmieniających się czynników po stronie popytowej.
Badania poprzedzone będą pracami przygotowawczymi których wyniki będą włączone do raportu z
pierwszego komponentu badawczego. Prace przygotowawcze i operacjonalizacja celów badania
będzie skutkowała, obok wyników badań na danych wtórnych i analiz baz danych, przygotowaniem
zestawu rekomendacji w zakresie sposobu realizacji badań pierwotnych oraz propozycji
praktycznego włączenia szerszego grona interesariuszy, w tym przede wszystkim polskich środowisk
naukowych, przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu do prac nad realizacją
projektu; planuje się, że wymienione środowiska zostaną zaproszone do współpracy jako eksperci na
zasadach umów cywilno-prawnych (możliwe jest wykorzystanie współpracy na zasadach
wolontariatu w oparciu o dostępne narzędzia IT, w tym portale społecznościowe). Na poziomie
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organizacji badania, ten etap będzie skutkował przygotowaniem raportu metodologicznego. Kolejny
etap to przygotowanie ekspertyzy z wykorzystaniem desk research i metod jakościowych (IDI i/lub
panel ekspertów z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IR,
przedsiębiorców-innowatorów, środowisk naukowych, ekspertów itp). Ta część komponentu
badawczego obejmować będzie analizę danych zastanych obejmujących dotychczas zidentyfikowane
bariery związane z wdrażaniem PO IR, analizy potrzeb w zakresie wsparcia procesów B+R, analizy
potencjału polskich przedsiębiorców i nauki w zakresie wdrażania wyników B+R w kontekście
kierunków prac badawczo-rozwojowych i innowacji w UE i na świecie, analiz ilościowych bazy
danych. W ramach tego komponentu badawczego zostaną przeprowadzone badania ilościowe na
reprezentatywnych próbach z wykorzystaniem metod CAWI/ CATI (beneficjenci NCBR – minimum
750 efektywnie zrealizowanych ankiet) i CAPI/CATI (potencjalni beneficjenci NCBR [podmioty,
które realizują lub zamierzają realizować procesy B+R i kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w
ramach działań NCBR POIR] – minimum 800 efektywnie zrealizowanych ankiet). Badania te będą
się koncentrować na identyfikacji barier dla efektywnej absorpcji środków PO IR, ze szczególnym
uwzględnieniem barier skutkujących wyłączeniem niektórych grup podmiotów z działań
wspierających prace B+R. Ekspertyza, która powstanie w oparciu o badania ilościowe zawierać
będzie pogłębioną analizę metod i celów aktywizacji przedsiębiorców (z zastosowaniem
nowatorskich, nieeksplorowanych dotąd rozwiązań) i środowisk naukowych w Polsce do realizacji
projektów innowacyjnych i efektywnego wdrażania wyników prac B+R oraz podnoszenia
kompetencji innowacyjnych i konkurencyjności polskich branż, w tym przede wszystkim high-tech.
Badanie powinno identyfikować kluczowe elementy potencjału beneficjentów który decyduje o
praktycznej

możliwości

absorpcji

interwencji.

Ostatni

etap

badania

będzie

skutkował

przygotowaniem narzędzia analitycznego zbudowanego na bazie zaproponowanych modeli
ekonometrycznych. Narzędzie pozwoli na modelowanie kierunków i intensywności wsparcia w
ramach obecnych i nowych instrumentów wsparcia.

Zakres czasowy projektu
Projekt będzie miał zarówno charakter analityczny, jak i eksploracyjny. Projekt zakończy się
przekazaniem Zamawiającemu raportu badawczego obejmującego metodologię, opis narzędzi
badawczych – nie później niż 30 listopada 2017 roku.

Produkty projektu
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Produkty projektu obejmują następujące elementy:


metodykę badania zawierającą szczegółowy opis narzędzi badawczych, ich projekty, sposób
dotarcia do respondenta oraz metody analizy pozyskanych danych (przekazaną w formie
raportu metodologicznego nie później niż 21 dni od daty podpisania umowy)



przygotowane środowisko analityczne w postaci narzędzi służących modelowaniu procesów
interwencji w kontekście dynamiki zmiennych egzogenicznych mających wpływ na potencjał
absorpcji instrumentów wsparcia



raport z projektu zawierający szczegółowy opis narzędzi analitycznych, zastosowane metody
analizy wraz z wynikami analiz, prognozami, wnioskami i rekomendacjami odnośnie
działalności NCBR,



implementacja narzędzi analitycznych służących modelowaniu kierunków interwencji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji ww. raportów (metodologicznego i raportu z
projektu) po ich przedstawieniu przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy terminów publicznej prezentacji zaakceptowanego raportu z

badania podczas trzech niezależnych konferencji/seminariów w okresie do trzech miesięcy po dacie
sporządzenia protokołu odbioru wyników projektu.
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Załącznik nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

...............................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
...............................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................

..........................................

NIP

REGON

...........................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na realizację projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego
przez NCBR
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu dotyczącego
badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ, za cenę:
Cena brutto oferty: cena oferty netto ………………
Wartość podatku VAT ………………..
Przy zastosowaniu stawki ……% VAT
Cena oferty brutto ………..………………………………………………………………... słownie
złotych brutto:..................................................................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
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Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:
…………………, zostało wniesione formie4 .....................................
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
8. Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie5

…………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………(nazwa podwykonawcy),po zawarciu
stosownej umowy.
9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
10. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.1. SIWZ są dostępne w formie elektronicznej
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
11. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
12. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. ..........................................................
b. ..........................................................
c. .........................................................
d. ………………………………………..

Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się
wpisanie nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w
przypadkach przewidzianych ustawą
5
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W
przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub
skreślić.
4

Strona 35 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

…………………………………
.......................................................................
miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić

Strona 36 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 6
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na realizację projektu dotyczącego badania
potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR dotyczące posiadania zdolności
technicznej oraz zawodowej określonej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”,
wskazane w pkt 5.2. SIWZ;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację projektu dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego
przez NCB na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 uPzp;
lub7
oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

6

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
7
Niepotrzebne skreślić
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3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.6 SIWZ)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w
pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie przynajmniej jednego zakończonego projektu8
obejmującego badania dotyczące problematyki innowacyjności z zastosowaniem modelowania
ekonometrycznego, przy czym wartość projektu wynosiła co najmniej 30.000 PLN brutto
Wykonana usługa

Lp.
1.

…………………………………………………………..

Nazwa i zakres

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)

Wartość projektu

…………………………………………………..
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

8

Nr strony oferty - …………………..……………

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry

określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było
osiągnąć cele. Atrybutami projektu są: zdefiniowanie w czasie, niepowtarzalność (jednorazowość), złożoność i celowość
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Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie przynajmniej jednego zakończonego projektu3
obejmującego badania dotyczące problematyki innowacyjności w którym zastosowano metody badań
społecznych (metody ankietowe, metody jakościowe), przy czym wartość projektu wynosiła co
najmniej 50.000 PLN brutto.
Wykonana usługa

Lp.
1.

…………………………………………………………..

Nazwa i zakres

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)

Wartość projektu

……………………………………………………..
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt
5.2.1. SIWZ, zostały wykonane należycie.
…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja projektu dotyczącego badania
potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Menadżer projektu
Osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie (tj. 36 miesięcy, a w przypadku kilku projektów
badawczych realizowanych jednocześnie – 36 miesięcy nienakładających się na siebie) w ciągu ostatnich
10 lat przed upływem terminu składania ofert, w prowadzeniu badań naukowych i koordynacji naukowych
zespołów badawczych
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz badań
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Nazwa badania

Termin realizacji
1.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
2.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
3.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Strona 42 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Kierownik merytoryczny projektu
Osoba, która posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie (tj. 60 miesięcy, a w przypadku kilku
projektów badawczych realizowanych jednocześnie – 60 miesięcy nienakładających się na siebie) w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji projektów badawczych oraz dorobek
naukowy w zakresie problematyki innowacyjności potwierdzony co najmniej 1 monografią naukową oraz
3 artykułami naukowymi opublikowanymi w uznanych czasopismach naukowych (w czasopismach
naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal
Citation Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika
wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie
European Reference Index for the Humanities (ERIH))
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz badań
Nazwa badania

Termin realizacji
1.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

2.

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
3.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Wykaz publikacji

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
1.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
2.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN
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……..…………………………………..…………………

Tytuł publikacji

………………………………………..………………………

Zakres
3.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN
……..…………………………………..…………………

Tytuł publikacji

………………………………………..………………………

Zakres
4.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN
Badacz w zakresie problematyki badań procesów B+R+I
oraz posiadająca wiedzę z zakresu B+R+I
Osoba która, posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu obejmującego badania
problematyki B+R+I i zachowań innowacyjnych; a wyniki projektu są udokumentowane stosownymi
publikacjami (w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach naukowych
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach
naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH))
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz badań
Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………

1.
Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Strona 45 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
2.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
3.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Wykaz publikacji

1.

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
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Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
2.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
3.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Badacz posiadający doświadczenie w tworzeniu modeli ekonometrycznych
Osoba, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu z zastosowaniem
modelowania ekonometrycznego, a wyniki projektu są udokumentowane stosownymi publikacjami (w
czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się
w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających
współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH))
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………

Strona 47 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz badań

Nazwa badania

Termin realizacji
1.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
2.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
3.
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….
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Zakres obowiązków

Wykaz publikacji

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
1.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
2.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
3.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN
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Analityk w zakresie wielowymiarowej analizy statystycznej
Osoba, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech badań z zastosowaniem analiz
statystycznych dotyczących problematyki innowacyjności potwierdzonych publikacjami w uznanych
czasopismach naukowych (w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact
Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach
naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w
czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH))
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz badań
Nazwa

Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

1.

Krótki opis

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa projektu

Termin realizacji
2.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótki opis

Zamawiający

…………………………………………………….
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Zakres obowiązków

Nazwa projektu

Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

3.

Krótki opis

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Wykaz publikacji

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
1.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
2.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN
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Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
3.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Osoba z kompetencjami badacza w zakresie nauk społecznych
Osoba, posiadająca wiedzę i kompetencje w zakresie metod i narzędzi badań społecznych – metod
ankietowych i metod jakościowych i mającą doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech badań z
zastosowaniem takich metod w zakresie problematyki innowacyjności potwierdzonych publikacjami w
uznanych czasopismach naukowych (w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu
Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach
naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub publikacje w
czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH))
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz badań
Nazwa

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótki opis

Zamawiający

…………………………………………………….
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Zakres obowiązków

Nazwa projektu

Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

2.

Krótki opis

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa projektu

Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

3.

Krótki opis

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz publikacji

Tytuł publikacji

1.

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….
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Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
2.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

Tytuł publikacji

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………

Zakres
3.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 9
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

9

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 7

UMOWA nr ………..
zawarta w dniu ……….2017 r. w Warszawie, (dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
Narodowym

Centrum

przy ul. Nowogrodzkiej 47a,

Badań

i

REGON

Rozwoju

z

141032404,

siedzibą
NIP

w

Warszawie

701-007-37-77,

(00–695),

zwanym

dalej

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………… - ………………………., działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr…. z dnia………,

(kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 3 do Umowy)

a
................................. z siedzibą w.........................., adres: ul......................., której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w …………………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: ………………, posiadającą NIP:……………….. oraz REGON:
……………..,
lub
………………………………………….., zamieszkałym/zamieszkałą w ……………………, adres:
ul. ……………….., posiadającym/posiadającą PESEL: ………………………, legitymującym/
legitymującą się dowodem osobistym serii ….. numer ….., wydanym przez: ……………….,
ważnym do: …………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
………………………………………...….., adres: ul. …………………………….., posiadającą NIP:
……………….. oraz REGON: ………………………,
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/reprezentowaną przez:
……………………………………………
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(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wydruk
z CEIDG Wykonawcy Załącznik nr 4 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji projektu dotyczącego badania
potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR, zwanego dalej „Projektem”, zgodnie

z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2 (dalej: „Przedmiot Umowy”). Celem projektu jest
identyfikacja i analiza rzeczywistego potencjału absorpcji środków z PO IR oraz usprawnienie
procesu interwencji oraz stworzenie modelu ekonometrycznego rynku na usługi wsparcia
działalności B+R w Polsce.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Umowie, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy, w zakresie dotyczącym obszarów Projektu, jego celów i rezultatów,
oraz z harmonogramem zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia …………… r., której kopia stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Ofertą”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu zgodnie z wymaganiami określonymi
w Umowie przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter
prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm., dalej: „ustawa o prawie autorskim”).
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminach określonych w SOPZ.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem oraz
posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Projektu.
3. Wykonawca

oświadcza,

że

posiada

odpowiednie

środki,

uprawnienia,

umiejętności

i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani
finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w tym za wysokie
kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonywania oraz dobór najlepszych środków i metod,
mających na celu zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej jakości.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich
zatrudnieniem i wynagrodzeniem, oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Projektu.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt z udziałem ekspertów, wskazanych w wykazie
osób, o którym mowa w Ofercie. Nienależyta realizacja przez Wykonawcę zobowiązań, stanowi
podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy.
8. Wszelkie wnioski i rekomendacje zawarte w Projekcie, stanowią wyłącznie opinię Wykonawcy
i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
§ 3.
1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……………. (słownie: …………….) złotych brutto, zwane
dalej „Wynagrodzeniem”.
2. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia
należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy oraz, że Wynagrodzenie pokrywa
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw określonych w § 7
Umowy.
4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wyników Projektu sporządzony i
podpisany bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4 Umowy oraz harmonogramem zgodnie z Ofertą
Wykonawcy.
6. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy, nie mogą
być przenoszone na osoby trzecie.
§ 4.
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1. W terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu produktów Projektu, o których mowa w
SOPZ, Strony podpiszą protokół odbioru Przedmiotu Umowy, w tym wyników Projektu, zwany
dalej „Protokołem”.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
2) wskazanie Umowy;
3) datę i miejsce jego sporządzenia;
4) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania

Przedmiotu Umowy, w tym o braku albo o istnieniu wad Projektu;
5) podpis …………………………… - ………………………., działającego na podstawie

pełnomocnictwa nr…. z dnia………,- reprezentującego Zamawiającego.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi,
że Projekt wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w
szczególności w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy
stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni, do usunięcia stwierdzonych protokołem wad
Projektu. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Projektu,
stanowi podstawę do sporządzenia Protokołu bez zastrzeżeń.
6. Protokół stwierdzający wykonanie Umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy, oraz wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
7. W terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4,
Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną
w § 5 ust. 4 lub 7 Umowy.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wyniki Projektu z
wadami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości
wyników Projektu.
9. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 5 ust. 5 Umowy.
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10. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu w terminie
określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od Umowy odstąpić w terminie
14 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 1 lub sporządzić jednostronny protokół odbioru.
§ 5.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w tym w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień § 7 Umowy, gdy pomimo pisemnego lub dokonanego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania
Umowy, zaniechania lub usunięcia naruszeń, Wykonawca w dodatkowym wyznaczonym
terminie, nie dłuższym niż 5 dni, nie czyni tego – w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego
przez Zamawiającego dodatkowego terminu.
2. Niezależnie od ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) złożenia przez Wykonawcę, w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego dotyczy Umowa, oświadczeń niezgodnych z prawdą - w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w
terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
4) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe - w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia uchybienia;
5) gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym
podmiotom lub osobom niż zaakceptowane przez Zamawiającego i nie zmienia
sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
uchybień w terminie określonym w wezwaniu - w terminie do 14 dni od upływu
terminu określonego w wezwaniu;
6) gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana – w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
Strona 60 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

7) wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę - w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tych okoliczności.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od
Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze
skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy
do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo
odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego
przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu
obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem
ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do
momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
5. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1, w razie niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy w całości lub w części, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
każdy przypadek naruszenia warunków Umowy, w szczególności w razie stwierdzonych w
protokole wad lub zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym Projektu,
lub w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 4 ust. 4 Umowy,
z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 6.
6. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
określonych w Umowie lub Załączniku nr 1 i 2 do Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
8. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie przysługującego mu wynagrodzenia o wysokość
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar
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umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania
kary, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar umownych.
§ 6.
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację Projektu w części innemu
podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 9 ust. 4 Umowy.
2. Wykonawca może powierzyć realizację Projektu w części innemu podmiotowi, jeżeli
Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 1, wyrazi zgodę lub
w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji nie zgłosi sprzeciwu w formie
pisemnej.
3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów,
którym powierzył Projekt do realizacji w części jak za własne działania lub zaniechania .
§ 7.
1. Wykonawca oświadcza, że do niego należą autorskie prawa majątkowe do wszystkich
stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem
Umowy, które nabył niezależnie od formy zatrudnienia swoich twórców, i że ma tytuł do
przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich stanowiących przedmiot
prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, zwanych dalej „Utworami”.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą wydania
przez Wykonawcę utworów Zamawiającemu, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
zawarcia Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności:
1) korzystanie z utworów na potrzeby analiz, zestawień i porównań,
2) utrwalanie dowolną techniką (sporządzanie egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji
utworu),
3) digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera,
4) sporządzanie wydruków komputerowych,
5) zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu,
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6) nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci
RAM,
7) zamieszczanie utworów na stronie internetowej Zamawiającego,
8) wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz
szkoleniach,
9) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
10) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie
na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do dokonywania
opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
4. W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się
cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub
udzieli sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Za przeniesienie
praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wyrażania zgody
na wykonywanie praw zależnych do Utworów, w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa prawo
własności nośników, na których zostały utrwalone Utwory.
7. Utrwalone Utwory Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.
8. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania
bez oznaczania ich autorstwa.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworów,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw
w związku z wykonywaniem Umowy.
10. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego
tytułu.
Strona 63 z 67

Projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

11.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w procesie.

12.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub
też wad prawnych Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy – w
terminie 30 dni od dnia stwierdzenia nieprawdziwości tych oświadczeń lub wad prawnych – lub
żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia
zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku, Zamawiający będzie także
uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne związane
z Umową lub dotyczące Zamawiającego lub otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją
Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte
w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób
i przekazane Wykonawcy (dalej: „Informacje”). Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy
również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bezterminowo.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron, wynikającą z postanowień Umowy
oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca
dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i jego
okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca
ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego
zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
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6. Szczegółowe

zasady

ochrony

Informacji

określa

Regulamin

Ochrony

Informacji

dla Wykonawcy wraz z umową o zachowaniu poufności informacji (stanowiące Załącznik nr 5 do
Umowy). Umową o zachowaniu poufności informacji zawierana jest jednocześnie z Umową.
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
Projektu.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji Projektu.
3. Jeżeli w toku wykonywania Projektu, Wykonawca stwierdzi istnienie okoliczności, które dają
podstawę do oceny, że jakakolwiek część Projektu nie zostanie wykonana w zakresie lub w
terminie określonym w Ofercie, niezwłocznie pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego,
wskazując jednocześnie przyczyny oraz prawdopodobny czas opóźnienia.
4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
……………………………………………………

……………………………………………………

imię i nazwisko

telefon, fax, e-mail

2) ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………

……………………………………………………

imię i nazwisko

telefon, fax, e-mail

5. Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 4, jest poinformowaniem Stron
Umowy.
6. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.
§ 10.
1.

Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy
w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pt. „Potencjał absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR " zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami;
dalej: „ustawa PZP”), Strony zgodnie przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z

przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu.
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2.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Projektu stanowiącego
Przedmiot Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie
tego Projektu, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie Projektu są następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność;
3) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany Umowy nie stanowi:
1) zmiana danych osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji realizacji Umowy, w tym do
odbioru Projektu;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych;
4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz ustawy o prawie
autorskim.
2. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę

sporządzono

w

3

jednobrzmiących

egzemplarzach:

1

dla

2 dla Zamawiającego.
5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …
3) Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego;
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4) Załącznik nr 4 - wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy10;
5)

Załącznik nr 5 - Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy wraz z umową o
zachowaniu poufności informacji.

…………………………………………………….
Zamawiający

10

…………………………………………………….
Wykonawca

Niepotrzebne skreślić
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