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ZATWIERDZAM
Zatępca Dyrektora Działu Komercjalizacji
Daniel Kraszewski
Warszawa, dnia 04.09.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia
nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja
2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli
pozytywną ocenę formalną.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.

Strona 1 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów :
Monika Bartold
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia
nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja
2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli
pozytywną ocenę formalną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.2. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
79400000-8
79200000-6

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
i zarządzania oraz podobne
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
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79100000-5

Usługi prawnicze

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r. lub do dnia
akceptacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Raportu, w zależności od tego co nastąpi
pierwsze.
4.2. Termin wykonania weryfikacji wnioskodawców wraz z Raportem, o którym mowa
w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ wynosi 12 dni roboczych
liczone od następnego dnia od dnia przekazania Wykonawcy listy wnioskodawców,
którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną. Zamawiający przez dzień roboczy rozumie
każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej. Powyższy warunek Wykonawca spełni jeżeli:
5.1.2.1.wykaże, że okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca
wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na weryfikacji ryzyka
wystąpienia nieprawidłowości w zakresie prawnej lub finansowej analizy osób
fizycznych i spółek prawa handlowego, w tym powiązań osobowo-kapitałowych
lub wywiadu gospodarczego, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda z
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tych usług, lub co najmniej 40 (czterdziestoma) weryfikacjami różnych
podmiotów polegającymi na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w
zakresie prawnej lub finansowej analizy osób fizycznych i spółek prawa
handlowego,

w

tym

powiązań

osobowo-kapitałowych

lub

wywiadu

gospodarczego.
Uwaga:
− W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres usług
będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien
w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których mowa w powyższym
warunku;
− W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania
odnośnie: zakresu lub wartości (co najmniej 100.000,00 zł lub 40
weryfikacji) wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już
zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu
terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca
zobowiązany jest podać w wykazie usług;
− W przypadku, gdy wartość usługi określona zostanie w innej walucie niż
w złotych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej
w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień
opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych nie będzie opublikowany średni kurs
walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji Ogłoszenia
o zamówieniu w BZP.
5.1.2.2.wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem składającym się z co
najmniej 10 osób, które wejdą w skład Zespołu dedykowanego do realizacji
zamówienia, w tym:
a) Kierownikiem projektu, który:
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 posiada wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra), oraz
 był autorem lub współautorem co najmniej 5 (pięciu) raportów lub
analiz

finansowych

dotyczących

badania

stanu

finansów

przedsiębiorstw, oraz
 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu
wywiadu

gospodarczego

lub

badaniu

powiązań

osobowo-

kapitałowych, struktur właścicielskich.
b) co najmniej 1 osobą, która:
 posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe (co
najmniej tytuł magistra) lub tytuł biegłego rewidenta, oraz
 była autorem lub współautorem co najmniej 3 raportów lub analiz
finansowych dotyczących badania stanu finansów przedsiębiorstw;
c) co najmniej 1 osobą posiadającą:
 wykształcenie prawnicze (tytuł radcy prawnego lub adwokata), oraz
 co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadu
gospodarczego lub badaniu powiązań osobowo-kapitałowych,
struktur właścicielskich;
Uwaga:
Osoby wymienione w lit. b- c nie mogą pełnić funkcji Kierownika projektu, o
którym mowa w lit. a powyżej.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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5.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunki określone w pkt 5.1.2 powyżej musi spełniać jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią je łącznie.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.4.1. którzy nie wykazali spełniania warunków określonych w pkt 5.1.2. niniejszej
SIWZ,
5.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,
5.4.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
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 pkt 5.1.2. 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 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
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spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
5.6.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6
powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca

w terminie określonym przez

Zamawiającego:
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową, o których mowa
w pkt 5.6 powyżej.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania
o udzielenie zamówienia.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PZP.
Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. 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
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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
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt 5.1.2. SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
7.1.1.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
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;

7.1.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.1.3.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
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że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. W tym celu Wykonawca winien przedłożyć:
7.1.3.1. zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.1.3.2. inne dokumenty (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym
mowa w 7.1.3. SIWZ), określające 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. dokumenty wymagane są w celu oceny, czy Wykonawca polegający na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP
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. Dokumenty określone w pkt 7.1.3.2. SIWZ nie są
wymagane, o ile dokument określony w pkt 7.1.3.1. SIWZ będzie potwierdzał,
że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie 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 7.1.3.2. a)-c)
SIWZ.
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7.2. 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 zamieszcza w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ informacje dotyczące tych podmiotów.
7.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.3.1.

Odpisu 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;

7.3.2.

Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu usług, ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie

uzyskać

tych

dokumentów

–

oświadczenie

Wykonawcy.

Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
załącznik nr 5 do SIWZ.
7.3.3.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

Strona 10 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik nr 6
do SIWZ.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.3.1
powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.3.1. powyżej,
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
7.4. 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 sporządzania oświadczenia służy załącznik nr 4
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.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 powyżej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
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ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w
terminie wskazanym w pkt 7.5.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3.1 – 7.3.3. powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt 7.3.1 – 7.3.3. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający
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pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
7.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych 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 lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

że

nie podlegają wykluczeniu,

spełniają warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.10. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ muszą spełniać
wymogi określone w uPzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
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od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126)
zwanego dalej rozporządzeniem.
7.11. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca
winien złożyć 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 jednoznacznie wynikać prawo
pełnomocnika do

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu 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

Strona 14 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty

elektronicznej:

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. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1 powyżej
obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez
Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty
elektronicznej.
8.4. 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 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.
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8.5. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. 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 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć 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;
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3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).
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 –usługa polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia
nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa
edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców,
którzy przeszli pozytywną ocenę formalną”.

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 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 usługę polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach
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składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji
prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną,
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, nieodwołalnej zapłaty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych ustawie PZP. Treść dokumentu
stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny
podmiot.
9.6. 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 12.
SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć
do oferty.
9.7. 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 w niniejszym postępowaniu,

przez wszystkich Wykonawców działających

wspólnie.
9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
9.9

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
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9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a)

odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

b)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

c)

zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.12 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.

10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem 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).

Strona 19 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
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. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
11.2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym
podpisem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę
stanowi

wypełniony

i

podpisany

Formularz

oferty

sporządzony

zgodnie

z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
11.3. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
11.3.2. wykaz osób w zakresie Tabeli nr 2 – w celu oceny oferty, w kryterium oceny ofert,
o którym mowa w pkt 17.4. SIWZ;
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11.3.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.1.3. powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
11.3. Formularz oferty, oświadczenie wskazane w pkt 7.1.1., oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 7.4.
SIWZ, a także wykaz usług i wykaz osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4.W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do SIWZ Formularza oferty
(załącznik nr 2 do SIWZ), zobowiązany jest on złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty
odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych
druków (załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług
oraz wykazu osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11.6. Formularz oferty, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, zobowiązania
podmiotu, o których mowa w pkt 7.1.3. SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.4., wykaz
usług oraz wykaz osób muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu
pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 7.11. 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 oferty, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, wykaz usług, wykaz
osób, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w pkt 7.4. SIWZ muszą być podpisane przez osobę(-y)
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upoważnioną(-e)

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców

występujących

wspólnie (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 7.11.SIWZ.
Inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie
i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawcy składane są
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.11. 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 7.11. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1
ustawy PZP, podwykonawców, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów albo podwykonawcy są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty albo podwykonawcę. 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 odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. Powyższe nie odnosi się do
poświadczeń notarialnych.
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11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.7 SIWZ, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11.10.Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. 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. Zaleca się, aby uzasadnienie,
o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie innym uczestnikom postępowania.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia
łącznie trzy warunki:
1.

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,

2.

nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,

3.

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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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.
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 w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.12.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
11.12.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.12.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.13. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
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 usługę
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polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych
w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i
finansowej wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną” oznaczenie
sprawy: 25/17/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.09.2017 r. godz. 13:00”.
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 12.09.2017 r. do godz. 12:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art.
84 ust. 2 ustawy PZP.
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.
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13.3. Otwarcie

ofert

nastąpi

w

dniu,

w

którym

upływa

termin

ich

składania

tj. dn. 12.09.2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w sali nr 237 piętro II.
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 12 powyżej, oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika

prawo

osoby

podpisującej

informację

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

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

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:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

Strona 26 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

14.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, 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 pkt 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 zgodnie z przyjętymi kryterium oceny ofert.

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 upusty i rabaty,
warunki i obowiązki umowne określone w istotnych postanowieniach umowy
(załącznik nr 7 do SIWZ).
15.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
15.3. Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać w złotych polskich, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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 jednostkową netto – bez podatku VAT,
2) cenę oferty netto - bez podatku VAT,
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3) wartość podatku VAT,
4) cenę oferty brutto – łącznie z podatkiem VAT,
5) stawkę podatku VAT.
15.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15.6. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15.7. 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.
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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. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich waga:
Kryterium

Waga

Cena

60 %

Termin dostarczenia Raportu

20 %

Doświadczenie członków zespołu dedykowanego do
realizacji zamówienia

20 %

17.2. W ramach kryterium - cena– waga 60 % (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z
najniższą ceną brutto, uzyska 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości
proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
C = ----------------------------------------------- x 60
cena brutto ocenianej oferty

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
17.3. W ramach kryterium - Termin dostarczenia Raportu (wskaźnik oznaczony jako „T”) –
waga 20 %. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20
pkt. Wykonawca, który w Formularzu oferty zobowiąże się do dostarczania Raportu w
terminie:
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• 12 dni roboczych – otrzyma 0 pkt,
• 11 dni roboczych – otrzyma 5 pkt,
• 10 dni roboczych – otrzyma 10 pkt,
• 9 dni roboczych i krótszym – otrzyma 20 pkt
Uwaga:
 W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin dostarczenia raportów
dłuższy niż 12 dni roboczych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;
 Zamawiający przez dni robocze rozumie każdy dzień tygodnia od poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej
Polskiej.

17.4. W ramach kryterium „Doświadczenie członków zespołu dedykowanego do realizacji
zamówienia” (wskaźnik oznaczony jako „D”) – waga 20 %(20% = 20 pkt). W ramach
tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Sposób przyznawania
punktów:
 oferta, w której Wykonawca zaoferuje 90% i więcej procent członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia, gdzie każda z tych osób posiada
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub
audytów (prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich - otrzyma
20 punktów;
 oferta, w której Wykonawca zaoferuje poniżej 90% do 60% członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia, gdzie każda z tych osób posiada
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doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub
audytów (prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich - otrzyma
15 punktów;
 oferta, w której Wykonawca zaoferuje poniżej 60% do 30% członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia, gdzie każda z tych osób posiada
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub
audytów (prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich - otrzyma
10 punktów;
 oferta, w której Wykonawca zaoferuje poniżej 30% do 10% członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia, gdzie każda z tych osób posiada
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub
audytów (prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich - otrzyma
5 punktów;
 oferta, w której Wykonawca zaoferuje mniej niż 10% członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia, gdzie każda z tych osób posiada
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub
audytów (prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich - otrzyma
0 punktów;
Deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie członków zespołu będzie utrzymywane
przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
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Zamawiający dokona oceny oferty w niniejszym kryterium na podstawie informacji
zawartych wykazie osób w zakresie Tabeli nr 2, o którym mowa w pkt 7.3.3. SIWZ. Do
ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik nr 6
do SIWZ.

Uwaga:
 w przypadku nie złożenia wykazu osób w zakresie Tabeli nr 2 wraz z ofertą,
Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów;
 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób,
w zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP na etapie
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji zawartych
w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy
PZP.
17.5. 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, stosując poniższy wzór:

LP = C + T + D
Gdzie:
LP - suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert,
C – punkty za kryterium: cena,
T – punkty za kryterium: termin dostarczenia Raportu,
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D – punkty za kryterium: doświadczenie członków zespołu dedykowanego do realizacji
zamówienia.
17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.5.1.

jest niezgodna z ustawą;

17.5.2.

jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
ustawy PZP;

17.5.3.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

17.5.4.

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

17.5.5.

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

17.5.6.

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

17.5.7.

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;

17.5.8.

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą;

17.5.9.

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy;

17.5.10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
Zamawiającego;
17.5.11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
17.5.12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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17.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowali w złożonych ofertach.

18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie;
18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
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

ORAZ

INFORMACJE

ZAWARTE

W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP
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.
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19.2. Zamawiający podpisze umowę z niepodlegającym wykluczeniu Wykonawcą, który
przedłoży najkorzystniejszą ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami
przyjętymi w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
19.3.1.

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,

19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. 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,
19.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
19.3.7. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy i poinformuje o nim wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub droga mailową. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
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19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.4. SIWZ może
nastąpić w przypadku, gdy:
19.5.1.

zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);

19.5.2.

upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze
(art. 94 ust. 2 pkt 3 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. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy PZP.
19.10. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji
wymaganej od Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz liczbę egzemplarzy, w
jakich ma być sporządzona Umowa.

20.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

WYKONANIA UMOWY
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Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

21.

ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
w istotnych postanowieniach umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej 135 000 euro.
22.2. 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. Nie przewiduje się:
23.1.1. zawarcia umowy ramowej;
23.1.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
23.1. 3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
23.4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
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23.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
23.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
23.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia
23.8. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz oferty

3.

Załącznik 3 – Oświadczenie

4.

Załącznik 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

5.

Załącznik 5 – Wykaz usług

6.

Załącznik 6 – Wykaz osób

7.

Załącznik 7 – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 3 do Umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Informacje ogólne
1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na weryfikacji ryzyk wystąpienia
nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja
2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli
pozytywną ocenę formalną.
2.
Wykonawca może znaleźć informację na temat BRIdge Alfa edycja 2017 pod poniższym
linkiem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312017/
3.
Zamawiający przekaże listę wnioskodawców do weryfikacji ryzyk, po ocenie formalnej
wniosków. Łączna liczba wnioskodawców do weryfikacji ryzyk będzie nie większa niż
całkowita liczna złożonych wniosków przez wnioskodawców. Zamawiający przekaże
odpowiednią dokumentację niezbędną do przeprowadzenia weryfikacji wnioskodawców
przez Wykonawcę. Wykonawca sporządzi zagregowany pojedynczy Raport zawierający
weryfikację ryzyk dla wszystkich wnioskodawców z listy przekazanej przez
Zamawiającego.
4.
Zamawiający szacuje całkowitą liczbę wniosków złożonych przez wnioskodawców na
nie większą niż 134 wniosków. Zamawiający informuje, że w poprzedniej edycji BRIdge
Alfa pozytywną weryfikację formalną przeszło 88 wniosków.
5.
Wykonanie weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w oparciu o analizę
sytuacji prawnej lub finansowej wnioskodawców, oznacza przeprowadzenie weryfikacji
na zasadach określonych poniżej oraz sporządzenie Raportu z weryfikacji.

II Informacje szczegółowe
1.
Wykonawca zweryfikuje ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie analizy
prawnej i finansowej wnioskodawców, wyrażonej w kategoriach niskie, średnie lub
wysokie ryzyko, w szczególności w oparciu o:
1)
analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców po pozytywnej ocenie
formalnej przez NCBR za okres 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o
dofinansowanie (rozumiane jako ostatnie 24 miesiące przed upływem terminu
składania wniosku w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017; w przypadku
sprawozdań finansowych badane są wszystkie sprawozdania finansowe złożone
przez wnioskodawcę w okresie, o którym mowa w niniejszym punkcie), w
szczególności poprzez ocenę sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu,
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2.

spełnienia przez wnioskodawcę statusu spółki wymaganego do udziału w
konkursie BRIdge Alfa edycja 2017 (w tym jej statusu MSP), statutu (umowy)
spółki, opinii biegłego rewidenta, identyfikacja ryzyk i potencjalnych zagrożeń
wynikających z kondycji finansowej lub struktury kapitałowej wnioskodawcy;
2)
analizę zapewnienia wkładu własnego (potwierdzenie stanu rzeczywistego
zapewnień wnioskodawców);
3)
ocenę formalnego zapewnienia o posiadanym potencjale finansowym (np.
wyciągi z banków, domów maklerskich itp.);
4)
ocenę deklaracji wniesienia wkładu inwestorów (potwierdzenie ich stanu
aktualnego);
5)
analizę deklaracji wniesienia wkładu prywatnego przez podmioty zgłoszone przez
wnioskodawców, w zakresie pochodzenia środków na podstawie dokumentacji
złożonej przez każdego z wnioskodawców do Zamawiającego w celu uzyskania
dofinansowania, jak również w oparciu o legalne źródła informacji prawnej i
gospodarczej;
6)
ocenę w świetle przepisów, mających na celu przeciwdziałaniu „praniu
pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, ze zm.);
7)
wywiad gospodarczy na temat wnioskodawców po pozytywnej ocenie formalnej
oraz ich powiązań biznesowych – na podstawie informacji i analiz
Zamawiającego oraz legalnych źródeł informacji prawnej i gospodarczej, w tym
weryfikacja struktury właścicielskiej, powiązań osobowych i statusu
przedsiębiorstwa. Wnioskodawcą nie może być podmiot lub kluczowa osoba, jeśli
taki podmiot lub osoba pozostaje w sporze sądowym z NCBR lub jest
zaangażowana w realizację przedsięwzięć: BRIdge VC, BRIdge CVC, BRIdge
Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor, BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge
Classic;
8)
weryfikację/potwierdzenie statusu Wnioskodawcy jako mikroprzedsiębiorcy lub
małego przedsiębiorcy, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania
Konkursu 1/1.3.1/2017 - BRIdge Alfa.
W przypadku weryfikowania danych z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawca
zobowiązany jest do pobrania najbardziej aktualnego i pełnego (dane o spółce,
sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu i itp.) odpisu z właściwego rejestru
sądowego bezpośrednio z Sądu odpowiedniego dla danego wnioskodawcy. Przez
aktualny odpis z rejestru Zamawiający rozumie datę wystawienia rejestru nie
wcześniejszą niż data zawarcia umowy.
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3.

Wykonawca dostarczy Raporty w wersji elektronicznej (CD/DVD/pendrive oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej; formaty: .doc / docx oraz PDF) oraz papierowej
(zbindowane, wydruk w kolorze) w liczbie trzech egzemplarzy (dotyczy wersji Raportu
zaakceptowanego bez zastrzeżeń) oraz załączy wszystkie dokumenty w wersji
papierowej na podstawie których powstał Raport.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
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 usługę polegającą na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we
wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017 w oparciu o
analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę
formalną
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Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę polegającą na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach
składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji
prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną
(oznaczenie sprawy(25/17/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę:
Cena netto oferty(poz. 1E wyceny): …………………………………………………………
słownie złotych netto …………………….……………………………………………………
Wysokość stawki podatku VAT ………………………………………………………… %
Cena brutto oferty (poz. 1H wyceny): …………………………………………..………
słownie złotych brutto: ………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………..………,
zgodnie z poniższą wyceną:

Lp.

Rodzaj usług

Przewidywana
liczba
Wnioskodawców

A

B

C

1.

Weryfikacja
wnioskodawcy
zakończona
wnioskami
z weryfikacji
w Raporcie zgodnie
z wymaganiami
określonymi przez
Zamawiającego

134

Cena jedn.
Wartość netto
netto za
Kol. C x D
weryfikację
jednego
wnioskodawcy
D
E

Stawka
VAT w %
F

Wartość
podatku
VAT
kol. E x
stawka VAT
G

Wartość brutto
(kol. E + kol. G)

Uwaga:



Podana liczba Wnioskodawców w kol. C wyceny jest wartością przewidywaną, służąca do skalkulowania ceny
oferty, porównania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in.
podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty, koszt delegacji, dojazdów i inne);
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Oświadczenia:
1.

Wybór przedmiotowej oferty *:
− nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
− będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
w zakresie i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami
to Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz
będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów): _________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług]
Uwaga:
*
niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i
niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od
towarów i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

2.

Oświadczam, że termin dostarczenia Raport, o którym mowa w załączniku nr 1 oraz w
załączniku nr 7 do SIWZ wyniesie …………………. dni roboczych **.
Uwaga:
** Jeżeli Wykonawca nie wypełni ww. pola dotyczącego ilości dni roboczych, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca dostarczy Raport w najdłuższym dopuszczalnym terminie, czyli w terminie 12 dnia
roboczych.

3.

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.

4.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.
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5.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

6.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

7.

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, do zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7
do SIWZ.

8.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

9.

Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie*

……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………...………………………(podać
firmę podwykonawcy).
8.

Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą : TAK/NIE**.

9.

Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:……………… zostało wniesione formie…………

10. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1. SIWZ są dostępne w formie
elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem
internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)

*

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.
** niepotrzebne skreślić
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11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
a. .........................................................
b. ..........................................................
c. ..........................................................
d. …………………………………….

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

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.”
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE *
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na usługę polegającą na weryfikacji ryzyk
wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa
edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy
przeszli pozytywną ocenę formalną 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 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.1.2. SIWZ;
2.

nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
polegającą na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w
ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej
wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt
1 uPzp;
lub†

*

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.”
†
Niepotrzebne skreślić
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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:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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.

4.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 25a
ust. 6 ustawy, oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługa polegająca na weryfikacji
ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa
edycja 2017 w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli
pozytywną ocenę formalną (oznaczenie sprawy 25/17/PN)

OŚWIADCZENIE ‡
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 5:



nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp



należę(-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp łącznie
z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w załączeniu przedstawiam dowody, że powiązania z innym

‡

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.”
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
L.p.

Nazwa podmiotu

Siedziba

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa
w pkt 5.1.2.1. SIWZ
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości
w zakresie prawnej lub finansowej analizy osób fizycznych i spółek prawa handlowego, w tym
powiązań osobowo-kapitałowych lub wywiadu gospodarczego, o wartości minimum 100 000,00 zł
brutto każda z tych usług, lub co najmniej 40 (czterdziestoma) weryfikacjami różnych podmiotów
polegającymi na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie prawnej lub finansowej
analizy osób fizycznych i spółek prawa handlowego, w tym powiązań osobowo-kapitałowych lub
wywiadu gospodarczego.
Wykonana usług
Lp.
Przedmiot usług

…………..………………………………………………………...

Wartość usług
(brutto)

…………………………………… zł,

Data wykonania

1.

(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał

…………….………………………….………………

wykonanie usług)

...…………….………………………….…………….
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(nazwa i adres)

Przedmiot usługi

…………..………………………………………………………...

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł,

Data wykonania

2.

(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)

i zakończenia
realizacji usługi
Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

wykonanie usługi)

Uwaga!
 Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy uslugi wymienione w powyższym wykazie
były wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług będących w trakcie realizacji
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku wykazywania większej liczby usług w wykazie usług, należy odpowiednio więcej
razy skopiować komórki wykazu.

…………………………………
miejscowość,

………………………………………………
data
podpis,
imię
i
nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 6 do SIWZ

TABELA NR. 1: WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 5.1.2.2. SIWZ1

Lit. a) KIEROWNIK PROJEKTU, KTÓRY:
 posiada wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra), oraz
 była autorem lub współautorem co najmniej 5 raportów lub analiz finansowych
dotyczących badania stanu finansów przedsiębiorstw, oraz
 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadu gospodarczego
lub badaniu powiązań osobowo-kapitałowych, struktur właścicielskich.

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane wykształcenie …………………………………………………………….
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………
Wykaz raportów lub analiz finansowych dotyczących badania stanu finansów przedsiębiorstw
Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
1.

…………………………………………….………………….

analizę
Autor/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
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Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
2

…………………………………………….………………….

analizę
Auto/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
3

…………………………………………….………………….

analizę
Autor/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
4

…………………………………………….………………….

analizę
Autor/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
5

…………………………………………….………………….

analizę
Autor/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
Posiada ……- letnie (wpisać liczbę lat) doświadczenie w
Doświadczenie

przeprowadzaniu wywiadu gospodarczego lub badaniu
powiązań osobowo-kapitałowych, struktur właścicielskich
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Lit. b) CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
KTÓRY:
 posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe ( co najmniej tytuł magistra) lub
tytuł biegłego rewidenta, oraz
 była autorem lub współautorem co najmniej 3 raportów lub analiz finansowych
dotyczących badania stanu finansów przedsiębiorstw
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane wykształcenie …………………………………………,
Tytuł biegłego rewidenta TAK/NIE*
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………
Wykaz raportów lub analiz finansowych dotyczących badania stanu finansów przedsiębiorstw
Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
1.

…………………………………………….………………….

analizę
Autor/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
2

…………………………………………….………………….

analizę
Auto/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………
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Nazwa podmiotu dla którego
sporządzono raport lub
3

…………………………………………….………………….

analizę
Autor/współautor*
Tytuł raportu lub analizy

…………………………………………..………………….

Przedmiot raportu lub analizy ………………………………………………………………

Lit. c) CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
KTÓRY:
 posiada wykształcenie prawnicze (tytuł radcy prawnego lub adwokata), oraz
 co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadu gospodarczego lub
badaniu powiązań osobowo-kapitałowych, struktur właścicielskich

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Posiadane wykształcenie …………………………………………………………….
Tytuł radcy prawnego/adwokata*
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………
Posiada ……- roczne/letnie (wpisać liczbę lat) doświadczenie
Doświadczenie

w przeprowadzaniu wywiadu gospodarczego lub badaniu
powiązań osobowo-kapitałowych, struktur właścicielskich

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:
1

Należy przedstawić co najmniej 10 członków zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia. W przypadku
większej liczby członków zespołu dedykowanego należy skopiować odpowiednie komórki wykazu.
*niepotrzebne skreślić

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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TABELA NR 2: WYKAZ OSÓB, w ramach kryterium oceny ofert „ Doświadczenie członków
zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia”2

Całkowita liczba członków zespoły dedykowanego do
realizacji zamówienia 3
………………………………. osób
Całkowita liczba członków zespoły dedykowanego do
realizacji zamówienia z doświadczeniem w
przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub
weryfikacji lub audytów (prawnych lub
finansowych) dokumentacji projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze
środków publicznych lub europejskich4

………………………………. osób

CZŁONEK ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRY:
posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub audytów
(prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze
środków publicznych lub europejskich

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz kontroli lub weryfikacji lub audytów (prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich
Nazwa podmiotu
Numer umowy
Tytuł projektu
1.

Termin realizacji
kontroli/weryfikacji/audytów
Zamawiający

………………….
………………….
………………….
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
…………………………………………………….
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Zakres obowiązków (wraz z
określeniem, czy usługa
dotyczył kontroli, weryfikacji
czy audytu)
Nazwa podmiotu
………………….
Numer umowy
………………….
Tytuł projektu
………………….
Termin realizacji
od …..…./…............... do …..…./…...............
kontroli/weryfikacji/audytów
(miesiąc / rok)
2

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków (wraz z
określeniem, czy usługa
dotyczył kontroli, weryfikacji
czy audytu)
Nazwa podmiotu
………………….
Numer umowy
………………….
Tytuł projektu
………………….
Termin realizacji
od …..…./…............... do …..…./…...............
kontroli/weryfikacji/audytów
(miesiąc / rok)
3.

(…)

Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków (wraz z
określeniem, czy usługa
dotyczył kontroli, weryfikacji
czy audytu)
Nazwa podmiotu
………………….
Numer umowy
………………….
Tytuł projektu
………………….
Termin realizacji
od …..…./…............... do …..…./…...............
kontroli/weryfikacji/audytów
(miesiąc / rok)
Zamawiający

…………………………………………………….
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Zakres obowiązków (wraz z
określeniem, czy usługa
dotyczył kontroli, weryfikacji
czy audytu)
UWAGA:
2

Informacja wskazane w tabeli nr 2 wykazu osób służy ocenie kryterium oceny ofert:
„Doświadczenie członków zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia” i będę podlegać
ocenie zgodnie z pkt. 17.4 SIWZ. Należy w nich wskazać tylko tych członków zespołu
dedykowanego do realizacji zamówienia wskazanych w tabeli nr 1, którzy mają wymagane
doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 3: kontroli lub weryfikacji lub audytów
(prawnych lub finansowych) dokumentacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze
środków publicznych lub europejskich. Dla każdego z członków Zespołu weryfikującego należy
przedstawić odrębną tabelę.
3
Całkowita liczba członków zespoły dedykowanego do realizacji zamówienia.
4
Całkowita liczba członków zespoły dedykowanego do realizacji zamówienia służąca do oceny
ofert w ramach kryterium „Doświadczenie członków zespołu dedykowanego do realizacji
zamówienia”.

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Strona 62 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

Załącznik nr 7 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
(zwane dalej: „Umową”)

zawarta w Warszawie, w dniu ………. 2017 r. pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.), REGON
141032404, NIP 701-007-37-77, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" lub
„NCBR”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………..

-

na

podstawie

……………………………., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy,
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (xx-xxx), przy
ul.

……..,

posiadającą/posiadającym

nr

PESEL:

……………………………….,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………,
działalność

gospodarczą

pod

firmą

prowadzącą/prowadzącym

„…………………………………….”,

przy

ul. ………………………….. w……………………… (xx-xxx), posiadającą/posiadającą NIP:
…………………..

oraz

REGON:

………………………..,

„Wykonawcą”,

lub

Strona 63 z 99

zwaną/zwanym

dalej

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz
REGON: …………………., kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony
w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ……………………………….

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
o następującej treści:

§1.
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na
weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach
konkursu BRIdge Alfa edycja 2017§, w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej
wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Umowy.

§

Konkurs 1/1.3.1/2017, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przed
fundusze typu proof od concept – BRIdge Alfa, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy
kapitałowych, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
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2.

Zamawiający przekaże listę wnioskodawców do weryfikacji ryzyk, po ocenie formalnej
wniosków. Łączna liczba wnioskodawców do weryfikacji ryzyk będzie nie większa niż
całkowita liczna złożonych wniosków przez wnioskodawców.

3.

Wykonawca zweryfikuje ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie analizy
prawnej i finansowej wnioskodawców, wyrażonej w kategoriach niskie, średnie lub
wysokie ryzyko, w szczególności w oparciu o:
9)

analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców po pozytywnej ocenie
formalnej przez NCBR za okres 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o
dofinansowanie (rozumiane jako ostatnie 24 miesiące przed upływem terminu
składania wniosku w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017; w przypadku
sprawozdań finansowych badane są wszystkie sprawozdania finansowe złożone
przez wnioskodawcę w okresie, o którym mowa w niniejszym punkcie), w
szczególności poprzez ocenę sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu,
spełnienia przez wnioskodawcę statusu spółki wymaganego do udziału w
konkursie BRIdge Alfa edycja 2017 (w tym jej statusu MSP), statutu (umowy)
spółki, opinii biegłego rewidenta, identyfikacja ryzyk i potencjalnych zagrożeń
wynikających z kondycji finansowej lub struktury kapitałowej wnioskodawcy;

10)

analizę zapewnienia wkładu własnego (potwierdzenie stanu rzeczywistego
zapewnień wnioskodawców);

11)

ocenę formalnego zapewnienia o posiadanym potencjale finansowym (np.
wyciągi z banków, domów maklerskich itp.);

12)

ocenę deklaracji wniesienia wkładu inwestorów (potwierdzenie ich stanu
aktualnego);

13)

analizę deklaracji wniesienia wkładu prywatnego przez podmioty zgłoszone przez
wnioskodawców, w zakresie pochodzenia środków na podstawie dokumentacji

Strona 65 z 99

Oznaczenie sprawy:25/17/PN

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

złożonej przez każdego z wnioskodawców do Zamawiającego w celu uzyskania
dofinansowania, jak również w oparciu o legalne źródła informacji prawnej i
gospodarczej;
14)

ocenę w świetle przepisów, mających na celu przeciwdziałaniu „praniu
pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, ze zm.);

15)

wywiad gospodarczy na temat wnioskodawców po pozytywnej ocenie formalnej
oraz ich powiązań biznesowych – na podstawie informacji i analiz
Zamawiającego oraz legalnych źródeł informacji prawnej i gospodarczej, w tym
weryfikacja

struktury

właścicielskiej,

powiązań

osobowych

i

statusu

przedsiębiorstwa. Wnioskodawcą nie może być podmiot lub kluczowa osoba, jeśli
taki podmiot lub osoba pozostaje w sporze sądowym

z NCBR lub jest

zaangażowana w realizację przedsięwzięć: BRIdge VC, BRIdge CVC, BRIdge
Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor, BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge
Classic;
16)

weryfikację/potwierdzenie statusu Wnioskodawcy jako mikroprzedsiębiorcy lub
małego przedsiębiorcy, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania
Konkursu 1/1.3.1/2017 - BRIdge Alfa.

4.

W przypadku weryfikowania danych z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania najbardziej aktualnego i pełnego (dane o spółce,
sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu itp.) odpisu lub innego dokumentu z
właściwego rejestru sądowego, bezpośrednio z Sądu, odpowiedniego dla danego
wnioskodawcy. Przez najbardziej aktualny odpis lub inny dokument z rejestru Strony
rozumieją datę wystawienia nie wcześniejszą niż data zawarcia niniejszej Umowy.
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§2.

1.

Termin realizacji Umowy od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2017 r. lub do dnia
akceptacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Raportu (o którym mowa w ust. 2
poniżej), w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

2.

Termin wykonania weryfikacji wnioskodawców wraz z Raportem (dalej zwanym
„Raport”) wynosi …… (zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 12 dni
roboczych) liczone od następnego dnia od dnia przekazania Wykonawcy listy
wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną. Zamawiający przez dzień
roboczy rozumie każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przekaże Zamawiającemu
Raport w wersji elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie
doc/docx oraz PDF. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
Raportu zgłosi uwagi, zastrzeżenia lub zaakceptuje Raport bez zastrzeżeń. Strony zgodnie
ustalają, że podstawą wypłaty Wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy stanowi
zaakceptowany bez zastrzeżeń lub uwag Raport, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 poniżej.

4.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Raportu,
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania zobowiązany jest do
uwzględnienia w Raporcie wszystkich uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, bez
osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku wątpliwości Wykonawcy odnośnie
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, jak również ich sposobu
poprawy, Wykonawca przedyskutuje je z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.
Wyjaśnianie wątpliwości, o których mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na
wydłużenie terminu wskazanego w niniejszym ustępie.

5.

W przypadku upływu terminu wskazanego w ust. 4 powyżej i nie uwzględnienia uwag
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lub zastrzeżeń Zamawiającego w treści Raportu, Zamawiający może:
1) w terminie 7 dni roboczych odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną określoną
w § 8 ust. 1 Umowy, lub
2) odebrać Raport w kształcie przedstawionym przez Wykonawcę. W takiej sytuacji
Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie proporcjonalne do liczby
prawidłowo zweryfikowanych wnioskodawców zgodnie ze stawką określoną w §
5 ust. 2 niniejszej Umowy.
§3.

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy,
ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy) oraz Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy), w oparciu o najlepszą
wiedzę, obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, jak
również w oparciu o dane i wytyczne przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwego nadzoru i koordynacji działań
związanych z wykonywaniem Umowy oraz terminowości.

3.

Wykonawca zobowiązuje się gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację
dotyczącą wykonywania przedmiotu Umowy.

4.

Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkie
informacje i dokumenty dotyczące wykonywania przedmiotu Umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
wszelkich znanych mu zagrożeniach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem
Umowy, które mają wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac. Informacje
te powinny być przekazywane niezwłocznie osobom wskazanym w § 11 ust. 1 Umowy.
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6.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalny personel niezbędny dla właściwej
i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

7.

Wykonawca potwierdza, że dysponuje osobami wskazanymi w złożonej ofercie,
posiadającymi niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do realizacji Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania dedykowanego zespołu osób do
realizacji Umowy, w skład którego wchodzić będą osoby, którymi dysponowanie
wymagane jest treścią SIWZ, wskazane przez Wykonawcę w złożonej Ofercie (dalej
„Zespół” lub „Zespół dedykowany”). Skład Zespołu zawiera Załącznik nr 4 do
Umowy.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezmienności składu osobowego Zespołu
dedykowanego. Członkowie Zespołu dedykowanego nie mogą być odsunięci od
wykonywania przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na dokonanie
zmiany w składzie Zespołu dedykowanego oraz na kandydaturę nowego członka
Zespołu dedykowanego. Zmiana składu Zespołu dedykowanego dopuszczalna jest
jedynie w sytuacji, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje
z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy takich jak choroba członka
Zespołu dedykowanego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego
członka Zespołu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego
członkowi Zespołu pełnienie swoich funkcji. Zastąpienie Członka Zespołu inną osobą
jest dopuszczane tylko wtedy, gdy nowa osoba posiada kompetencje, w tym wiedzę i
doświadczenie, nie mniejsze niż wymagane przez SIWZ i zadeklarowanego przez
Wykonawcę w Ofercie dla profilu zastępowanego członka Zespołu.

10.

W sytuacji opisanej w zdaniu trzecim ust. 9 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku gdy udział procentowy członków Zespołu
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z doświadczeniem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie w ramach kryterium
doświadczenie członków Zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia będzie
niższy od zadeklarowanego w Ofercie Wykonawcy.
11.

W wykonywaniu przedmiotu Umowy mogą uczestniczyć pomocniczo również osoby
inne niż Zespół dedykowany, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
odpowiednich kompetencji oraz – w miarę możliwości – stałości składu osobowego
zaangażowanego w realizację Umowy.

12.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian
osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają
Wykonawcę.

§4.
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny prawidłowości realizacji
przedmiotu Umowy na każdym etapie jej realizacji (np. pełnego opisu z weryfikacji
wszystkich ryzyk jednego z wnioskodawców zgodnie z wytycznymi § 1 ust. 3 Umowy
– przykładowy opis wnioskodawcy). Wykonawca zobowiązany będzie udzielić
niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz
umożliwić wgląd w dokumenty związane z realizacją przedmiotu Umowy, jak również
zapewnić możliwość ich kontroli.

2.

W przypadku uwag przedstawiciela Zamawiającego co do realizacji przedmiotu
Umowy,

w

tym

do

przykładowego

opisu

wnioskodawcy,

przedstawiciel

Zamawiającego sporządzi stosowne pismo i przekaże je Wykonawcy w terminie 2 dni
roboczych od dnia powzięcia informacji lub zakończenia kontroli, o której mowa w ust.
1 powyżej. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do
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uwag Zamawiającego zawartych w piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania pisma w tej sprawie.
3.

W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego w terminie
określonym w ust. 2 powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 15% kwoty Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu
określonego w ust. 2 powyżej.

§5.
1.

Strony uzgadniają, że z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy
przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości

………………….. zł netto

(słownie: …………………………), powiększone o podatek VAT (23%), co daje
wynagrodzenie brutto w wysokości …………… zł (słownie: ……………………..),
zwane dalej „Wynagrodzeniem"* .
* Jeżeli wartość Oferty Wykonawcy będzie niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, w takim przypadku maksymalną
wartością Umowy będzie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia).
2.

Wynagrodzenie z tytułu należytej weryfikacji jednego Wnioskodawcy zgodnie z Ofertą
Wykonawcy wynosi ……….. zł (słownie: ………………) netto. Do powyższej kwoty
Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości 23%, co daje łączną cenę brutto
…………….. zł (słownie:………………………….). Oferta Wykonawcy stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
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3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne na podstawie faktury
VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury w oparciu liczbę należycie zweryfikowanych Wnioskodawców,
pomnożoną przez stawkę określoną w ust. 2 powyżej z tytułu weryfikacji jednego
Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4.

Wykonawca może wystawić fakturę VAT, o której mowa w ust. 3, po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Raportu.

5.

Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa
autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, zwanych
dalej „Utworami".

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
i usterki Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w związku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

7.

Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze wskazanym na fakturze, w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Fakturę
VAT należy dostarczyć na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość Wynagrodzenia Wykonawcy
w związku z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów podróży
oraz zakwaterowania Zespołu lub podwykonawców czy też zwrot jakichkolwiek
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innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z
wykonywaniem Umowy, w szczególności opłat urzędowych oraz dostępu do źródeł
informacji prawnej i gospodarczej.
9.

Rozliczenia za świadczenie usług wynikających z niniejszej Umowy dokonywane będą
bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Za dzień płatności uważa się
dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

10.

Wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§6.

1.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych
w wyniku realizacji Umowy (dalej jako: „Utwory”), bez żadnych ograniczeń czasowych,
terytorialnych oraz liczby egzemplarzy, w zakresie i na wszelkich polach eksploatacji
znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu,
użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy Utworów;
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3) tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworów;
4) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD,
DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie
Utworów lub z ich wykorzystaniem;
5) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i
udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
6) przekazywania lub przesyłania zapisów Utworów pomiędzy komputerami,
serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy
wszelkiego rodzaju środków i technik;
7) wykorzystanie Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;
8) korzystania z Utworów w całości lub z części oraz łączenia z innymi Utworami,
opracowania przez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację,
tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich
części;
9) prawo do wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w
tym

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów
jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
10) publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
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telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych;
11) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z
utrwalaniem w pamięci w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu
na języki obce.
2.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do
korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami Utworów
wykonywanymi przez Centrum, na zlecenie Centrum lub za zgodą Centrum, bez
konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

3.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowie upoważnia
również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących
opracowanie Utworów (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), na polach
eksploatacji określonych w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby
trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na
dokonywanie zmian w Utworach bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

4.

Wykonawca gwarantuje, że po nabyciu przez Zamawiającego majątkowych praw
autorskich oraz zależnych praw do Utworów, osoby uprawnione z tytułu osobistych praw
autorskich w powyższym zakresie w żaden sposób nie będą wykonywały
przysługujących im praw, w szczególności Wykonawca zagwarantuje, że Zamawiający
może korzystać z Utworów bez wskazywania autorstwa twórców.
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5.

Wykonawca oświadcza, że:
1)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.; zwana dalej:
„Ustawą o prawie autorskim”), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, a także powstałych w trakcie lub w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów
osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;

2)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym
autorskie prawa majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – (sub)licencje)
oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób lub
zezwolenia na wykonanie praw zależnych, z którymi będzie współpracować przy
realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne,
bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;

3)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do
materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i
dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;

4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy.

6.

W przypadku gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca
posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa
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majątkowe lub (sub)licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto,
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli
(sub)licencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie
praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
7.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą wydania egzemplarza
utworu w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi
pierwsze. Przeniesienie autorskich majątkowych praw powoduje przejście na
Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) utworów powstałych w ramach
realizacji Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Utworów wolnych od wad
fizycznych i prawnych oraz usterek, a także oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu
wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworów w zakresie koniecznym do
przeniesienia tych praw na Centrum oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że korzystanie lub rozporządzanie Utworami nie
narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw
patentowych, praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu
naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do
wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy na zasadzie wyłączności.

10.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

11.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
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z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do
przystąpienia w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu
jego zwolnienia z udziału w postępowaniu.
12.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też
wad prawnych utworów, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zwrotu
wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty
do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie,
Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym
zakresie.
§7.

1.

Wykonawca może powierzyć realizację Przedmiotu Umowy podwykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.

2.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

3.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu.

4.

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć przedmiot Umowy do realizacji w
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części innemu podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować
Zamawiającego, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy,
o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy.
5.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy będą podmiotami profesjonalnie
świadczącymi zlecone im przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie
niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.

6.

Korzystając w ramach wykonywania niniejszej Umowy ze świadczeń podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie,
w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy.

7.

Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.

8.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca odpowiada za działania
lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

§8.
1.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30%
Wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2.

Jeżeli w trakcie realizacji Usługi Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych
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w Umowie, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną:
1) za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowie w
wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;.
2) za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowie w
wysokości 5%, Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3.

Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku
naruszenia Informacji Poufnych przez Wykonawcę – w wysokości 50 000 zł za każde
naruszenie.

4.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania pojedynczej weryfikacji
ryzyka

któregokolwiek

z

wnioskodawców,

Wykonawcy

nie

przysługuje

Wynagrodzenie za przeprowadzenie tej weryfikacji, a także Zamawiający ma prawo
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty całkowitego
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdą niewykonaną lub
nienależytą pojedynczą weryfikację ryzyka któregokolwiek z wnioskodawców.
5.

W przypadku, gdy Wykonawca znajdzie się w sytuacji konfliktu interesu względem
któregokolwiek z wnioskodawców, będących przedmiotem weryfikacji i oceny w
ramach niniejszej Umowy lub pojawią się istotne przesłanki, które mogły wpłynąć na
obiektywizm i bezstronność Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej stanowiącej 75%
kwoty Wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy
ujawniony przypadek sytuacji konfliktu interesu lub naruszenia obowiązku zachowania
obiektywizmu i bezstronności przez Wykonawcę. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o okoliczności, o której mowa
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w zdaniu poprzednim.
6.

Przez konflikt interesu, o którym mowa w ust. 5 powyżej Strony rozumieją w
szczególności przypadek pozostawania Wykonawcy (lub członków Zespołu
dedykowanego lub osób wspierających Wykonawcę lub Zespół dedykowany) z
wnioskodawcą

(lub

członkami

organów

wnioskodawców

lub

udziałowcami/akcjonariuszami wnioskodawców) w:
1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia włącznie;
2) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub
obowiązki;
3) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do
bezstronności Wykonawcy (lub członków Zespołu dedykowanego lub osób
wspierających Wykonawcę lub Zespół dedykowany);
4) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat poprzedzających
7.

złożenie wniosku w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone w Umowie na jego rzecz kary umowne, do pełnej wysokości faktycznie
poniesionej przez Zamawiającego szkody.

8.

Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia kwotę stanowiącą
równowartość tych kar, i tak pomniejszone Wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. W
przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do
zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary lub jej części niepotrąconej,
w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty.
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§ 9.

1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach:
1)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, co wynika z art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zwana dalej: „Ustawą PZP”). W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy;

2)

gdy, w celu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub
dokumenty – w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;

3)

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go przez Zamawiającego – w
terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

4)

zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub
całości przedmiotu Umowy – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanki.

2.

Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w
sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami Umowy i nie zmienia sposobu
realizacji Umowy, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 7
dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu.
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3.

Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i ust. 2,
przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz ust. 2 Umowy 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,
o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego
wykonania części przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od
Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której przedmiot
Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie. 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.
Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

5.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Odstąpienie

od

Umowy

nie

powoduje

odpowiedzialności

odszkodowawczej

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 10.
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1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
otrzymane od Zamawiającego lub uzyskane w inny sposób, 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 uzyskane przez Wykonawcę (dalej jako „Informacje
Poufne").

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, w jakikolwiek inny sposób
nie rozpowszechniać ani nie wykorzystywać Informacji Poufnych lub ich jakiejkolwiek
ich części dla innych celów niż wynikają z Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy jest
to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron, wynikającą z
postanowień Umowy, oraz przypadków określonych w ust. 3-5. Powyższe
zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu
od Umowy przez okres 5 lat liczony od dnia wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu
od Umowy.

3.

Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie będą miały zastosowania odnośnie
jakichkolwiek Informacji Poufnych, 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

Poufnych 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.

Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Wykonawcy,
jego pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy,
którym ujawnienie Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie
wymagane przez przepisy prawa.

7.

Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się

wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.

§11.
1.

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do podpisywania zawiadomień, oświadczeń,
Raportów oraz odbioru wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Umowy, jak
również do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego są:
1) Pan/Pani ………………………………, tel. ………………………., e-mail:
………………..
2) Pan/Pani ………………………………, tel. ………………………., e-mail:
………………..

2.

Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Wykonawcę do reprezentowania
go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest/są:
1) Pan/Pani

……………………………..,

tel.

…………………..,

e-mail:

tel.

…………………..,

e-mail:

………………..……
2) Pan/Pani

……………………………..,

………………..……
3.

Osoby wymienione w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu mogą zostać zmienione w
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy na inne
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za uprzednim poinformowaniem drugiej Strony. Powiadomienie o powyższych
zmianach nie stanowi zmiany Umowy.
4.

Strony mogą doręczać określone powiadomienia oraz przekazywać sobie informacje
związane z realizacją Umowy, które nie stanowią oświadczeń woli o znaczeniu
prawnym (np. nie stanowią wezwań do zaniechania naruszeń, oświadczeń o odstąpieniu
od Umowy, itp.) oraz w sytuacjach, w których Umowa nie wymaga zachowania formy
pisemnej, wyznaczonym osobom wskazanym w Umowie za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej (e-mail).

5.

W przypadku przekazania informacji faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) nadawca winien dysponować potwierdzeniem ich nadania pod
właściwy numer lub adres elektroniczny odbiorcy.

6.

Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej Umowy wszelkie oświadczenia o
znaczeniu prawnym, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej Umowy, a
w szczególności oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu/rozwiązaniu Umowy
dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie za
potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższe adresy:
1)

Adres do doręczeń dla Zamawiającego:

……………………………………………………...…..………………………………
2)

Adres do doręczeń dla Wykonawcy:

……………………………………………………...…..………………………………
7.

Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie może być dokonywana w
toku obowiązywania niniejszej Umowy za uprzednim poinformowaniem drugiej
Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o każdorazowej
zmianie adresów wskazanych w niniejszym paragrafie niezwłocznie po dokonaniu
takiej zmiany. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu w sposób, o którym
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mowa powyżej, wszelkie zawiadomienia dokonane na poprzednio wskazany przez
Stronę adres, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, uznane będą za skutecznie
doręczone. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy.

§12.
1.

Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

2)

wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

3)

terminów określonych w Umowie. Przedłużenie terminu może być dokonane
jedynie o czas, przez który Wykonawca nie mógł realizować Umowy z winy
Zamawiającego;

4)
2.

3.

przypadków określonych w art. 144 Ustawy PZP.

Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest:
1)

zainicjowanie zmiany Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę;

2)

przedstawienie opisu proponowanej zmiany;

3)

uzasadnienie zmiany Umowy.

Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 1, § 11 ust 3 oraz § 11 ust. 6 Umowy.
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§13.
1.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w
przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, Strony
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz Ustawy o prawie autorskim.
3. W przypadku rozbieżności Stron dotyczących realizacji przedmiotu Umowy pomiędzy
Umową a załącznikami do Umowy, decydujące znaczenie ma treść Umowy.
4. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia
przez Sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia
postępowania egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych,
pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie
powiadomienia.
5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
6. Jednocześnie z Umową zawierane są:
a) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (której wzór stanowi
Załącznik nr 5 do Umowy);
b) umowa o zachowaniu poufności informacji wraz z Regulaminem ochrony informacji
dla wykonawcy NCBR (której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy);.
7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Zamawiającego,
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2) Załącznik nr 2 - Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS Wykonawcy lub CEIDG lub upoważnienie dla pełnomocnika
do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;
5) Załącznik nr 5 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6) Załącznik nr 6 - wzór umowy o zachowaniu poufności informacji wraz z
Regulaminem ochrony informacji dla wykonawcy NCBR.

……………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………………………
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wzór „Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”
W związku z zawarciem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Zamawiający”)
oraz ………….. (dalej: „Wykonawca”) w dniu ……………… Umowy nr …………. (dalej:
„Umowa”), zgodnie z § …… ust. …….. Umowy, Strony zawierają niniejszą umowę
powierzenia przetwarzania danych (dalej: „Umowa w Sprawie Danych”):
1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 j.t.) (dalej:
„ustawa o ochronie danych osobowych”) powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy
danych: „…” zawierające dane osobowe … . Zakres powierzonych do przetwarzania
danych obejmuje:
a) ….
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje
wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Umowy przez
Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego
wykorzystania

i

udostępniania

powierzonych

danych

osobowych

ani

do

przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w
zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Umowy.
3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności
oraz do zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i
organizacyjnych przewidzianych dla administratora danych w art. 36-39a ustawy o
ochronie danych osobowych oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024)
(dalej: „Rozporządzenie”) i stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W zakresie
przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
przewidzianych dla administratora danych.
4. Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
§ 4 ust. 1 Rozporządzenia jest ….......... .
5. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o
których mowa w ust.1, osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji części
Umowy podmiotowi trzeciemu na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca
odpowiedzialny jest za zawarcie przez ten podmiot z Zamawiającym umowy o
powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami § …….
Umowy.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni
jedynie pracownicy Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych (dalej: „upoważnieni pracownicy”). Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia.
Upoważnienie nie może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2.
7. Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników wyznaczonych do
przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w
związku z wykonywaniem Umowy.
8. Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych im
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upoważnień zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie ……
dni

roboczych

po

zawarciu

Umowy.

Aktualizacje

rejestru

wyznaczonych

upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych upoważnień będą dostarczane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od ich udzielenia.
9. Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z
zasad ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy nie mogą wykonywać
operacji na danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać
prawa dostępu do danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub
też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za
działania upoważnionych pracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
działania własne.
10. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa
w ust. 1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności
do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez
niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych
lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi
osobowymi objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca jest
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zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych
osobowych, o których mowa w ust. 1.
14. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są
przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień
Umowy w Sprawie Danych, w terminie ustalonym przez Strony, nie później
jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia
prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych,
b) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących
poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, o ile zalecenia te są zgodne z przepisami prawa.
15. Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca
zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w
przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników,
które nie zostały zwrócone Zamawiającemu.
16. Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie
niniejszej Umowy w Sprawie Danych biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mu
danych osobowych, do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych
osobowych i informacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
obowiązuje bezterminowo, także po ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, u Wykonawcy.

……………………………………

…………………………………………
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 6 do Umowy
Wzór zobowiązania do zachowania poufności przetwarzanych danych
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu […] w […] pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka
47a, REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77
reprezentowanym przez ………………………………………………
zwanym dalej „NCBR” lub „Stroną ujawniającą”
a
[…]

zwaną/ym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”.
Preambuła
Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania
przez NCBR informacji poufnych w związku z wykonywaniem umowy dotyczącej ……………..
oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co
następuje:
§ 1.
1.

Odbiorca zobowiązuje się do:
1)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę
ujawniającą w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w preambule, jak
i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej
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zawarcie, niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane (zwane dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”), z wyjątkiem tych informacji:
a) co do których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa,
b) które zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia
postanowień Umowy,
c) których ujawnienie następuje na żądanie organu do tego uprawnionego, z
zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego
pisemnego poinformowania Strony ujawniającej przed dokonaniem
takiego ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest
zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
d) które zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Strony
ujawniającej,
e) w odniesieniu do których Odbiorca może udowodnić, że był w ich
posiadaniu w chwili, w której zostały jemu udostępnione przez Stronę
ujawniającą, pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia
prawa,
f) uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo do ich posiadania i
ujawnienia, z tym zastrzeżeniem, że nie stały się one znane w wyniku
naruszenia postanowień Umowy;
2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub
którym powierza wykonanie umowy wskazanej w preambule w celu i w
zakresie niezbędnym do jej wykonania;
3)

poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, o poufnym
charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz
odebrania od nich oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;

4)

niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania
jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest
to niezbędne dla wykonania umowy wskazanej w preambule.
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2.

Odbiorca zobowiązuje się ponieść wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za
naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych,
również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak
za własne.

3.

Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez
osoby nieuprawnione.

4.

W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania
umowy, o której mowa w preambule, wiążące dla Stron są jej postanowienia.
§ 2.

Odbiorca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw
do Informacji Poufnych przekazanych przez NCBR.
§ 3.
1.

Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) i zobowiązuje
się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do
których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż
wykonywanie umowy wskazanej w preambule.

2.

Odbiorca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody
wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się
dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.

3.

W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje umowę, o której mowa w preambule, przy udziale
osób trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy, postanowienia poprzedzających
ustępów rozciągają się także na te osoby, przy czym Odbiorca odpowiada za działania
lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie powyższej
umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
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4.

Odbiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR
upoważnia Odbiorcę do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych, przy czym Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR o
osobach upoważnionych podając dane wskazane w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych.
§ 4.

Umowa obowiązuje przez cały okres wykonywania umowy wskazanej w preambule, jak
również przez okres … (słownie: ….) lat po jej wykonaniu lub … (słownie:…) lat po jej
rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu.
§ 5.
5.

Odbiorca zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje
Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 Umowy.

6.

Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne
oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
§ 6.

7.

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy, druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego
zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i
usunięcia jego skutków powinno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej z
wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni do ustosunkowania się
do niego.

8.

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,
w tym danych osobowych, Odbiorca zobowiązuje się wpłacić na numer rachunku
bankowego podany przez NCBR karę umowną w wysokości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
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9.

NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 7.

10.

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Strony.

11.

Umowa podlega prawu polskiemu.

12.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy niedające
się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Strony ujawniającej.

14.

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

15.

Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zobowiązaniu do
zachowania poufności (Wzór).

……………………..
Strona ujawniająca
Informacji Poufnych

………………………..
Odbiorca
Informacji Poufnych

(data i podpis)

(data i podpis)
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