Warszawa: Przeprowadzenie procedury testu prywatnego inwestora
Numer ogłoszenia: 17146 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie procedury testu
prywatnego inwestora.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa przeprowadzania procedury testu prywatnego inwestora (zwanego
dalej TPI) w odniesieniu do interwencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego
dalej NCBR lub Zamawiającym) planowanej na rzecz Centrum Badawczo-Rozwojowego
EPAR (zwanego dalej CBR EPAR). Test prywatnego inwestora jest procedurą (zestawem
działań) umożliwiającym interpretację artykułu 107(1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (zwanego dalej Traktatem), w odniesieniu do konkretnych przypadków
interwencji Państwa (w tym przypadku interwencji NCBR na rzecz CBR EPAR). TPI
pozwala na stwierdzenie czy badana interwencja NCBR stanowi lub nie stanowi pomocy
publicznej w rozumieniu art. 107(1) Traktatu. Wykonawca, który zostanie wybrany do
realizacji przedmiotowego zamówienia przed rozpoczęciem wykonywania TPI przedstawi
Zamawiającemu szczegółową metodologię, według której przeprowadzi TPI. Metodologia
przedstawiona przez Wykonawcę, będzie zgodna ze standardami akceptowalnymi w tym
obszarze przez Komisję Europejską. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji
metodologii. NCBR rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy
Wykonawca przedstawi metodologię niemożliwą do zaakceptowania przez
Zamawiającego.Metodologia o której mowa powyżej powinna uwzględniać stanowisko
Komisji Europejskiej oraz rozwiązania zastosowane w dotychczasowym orzecznictwie
europejskim uwzględniającym TPI. Wszystkie niezbędne dokument dostępne są w Internecie
pod linkami podanymi przez Zamawiającego we Wzorze Nr 7 dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego www.ncbir.pl. Testy prywatnego inwestora którego
przeprowadzenie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy interwencji NCBR
przebiegającej wg. następującego schematu. W zamian za udział w Wartościach
Niematerialnych i Prawnych (zwanych dalej WNiP) należących do CBR EPAR, NCBR

zaoferuje CBR EPAR świadczenie ekwiwalentne w formie pieniężnej, które przeznaczone
zostanie na uzyskanie ochrony prawnej na WNiP będące własnością NCBR oraz zwalczanie
naruszeń praw do ww.WNiP.Zakres przedmiotowy WNiP będących przedmiotem interwencji
opisanej powyżej dotyczy technologii absorpcji, przejmowania i dyssypacji energii
kinetycznej. Niemniej jednak, Wykonawca musi uwzględniać fakt, że prawidłowe
przeprowadzenie TPI, ze względu na możliwe zastosowania przedmiotowej technologii w
wielu branżach może wymagać od Wykonawcy podejścia horyzontalnego, wymagającego
analizy możliwych zastosowań przedmiotowej technologii w różnych branżach. W kontekście
geograficznym, test prywatnego inwestora przeprowadzony w ramach niniejszego
zamówienia będzie miał zasięg globalny, chyba że w trakcie wykonywania procedury okaże
się że zakres geograficzny TPI powinien zostać ograniczony do mniejszego
terytorium.Planowany zakres branżowy oraz ewentualne propozycje zawężenia zakresu
geograficznego TPI Wykonawca przedstawia NCBR na etapie formułowania metodologii
TPI. Jeżeli w trakcie realizacji testu prywatnego inwestora zakres geograficzny lub branżowy
ulega zmianie Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie NCBR. Zamówienie zostanie
zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty
podpisania z Wykonawcą umowy na realizację zamówienia.Do okresu wskazanego powyżej
wlicza się również czas potrzebny na opracowanie metodologii TPI przez Wykonawcę oraz
uwzględnienie ewentualnych uwag zgłoszonych przez NCBR. Do okresu wskazanego
powyżej nie wlicza się czasu w którym NCBR analizuje i akceptuje przedstawioną
metodologię lub formułuje do niej uwagi.Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych, od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia,
Wykonawca przedstawia NCBR harmonogram wykonania TPI, który w szczególności
identyfikuje: 1.Kluczowe momenty wykonania zamówienia (kamienie milowe). 2.Zadania
których wykonanie wymaga zaangażowania CBR EPAR, wraz z orientacyjnym nakładem
czasu po stronie CBR EPAR wymaganym do ich zakończenia (wyrażonym w
roboczogodzinach). 3.Warunki brzegowe, których muszą zostać spełnione przez CBR EPAR
w cel realizacji zadań o których mowa w punkcie 2 zgodnie z przyjętym harmonogramem..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.30.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia tj. o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie
spełniają warunek: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują: 1.co najmniej
jedną usługę w zakresie przeprowadzenia procedury testu prywatnego
inwestora. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek musi
spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, 2.co najmniej jedną usługę w
zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej
jeden z Wykonawców. Jeżeli wycena wartości niematerialnych stanowiła
zadanie w ramach TPI wskazanego we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, Wykonawca nie może wykazać takiej wyceny jako odrębnej
usługi. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły
spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w: 1)oświadczeniu o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (złożonego na podstawie art. 44 ustawy Pzp), 2)sporządzonym
przez Wykonawcę Wykazie wykonanych usług, 3)przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentach potwierdzających należyte wykonanie usług
wymienionych w wykazie wykonanych usług (Wykonawcy mają obowiązek
przedstawić dokument wystawiony po zakończeniu usługi). Z treści
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,oświadczeń musi
jednoznacznie wynikać spełnianie warunku udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia





aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z
przepisów prawa lub innych dokumentów), - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwa
muszą zawierać zakres upełnomocnienia i być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co
do których Pełnomocnik jest upoważniony)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu: 3.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie wg. formuły spełnia/nie spełnia. Jeżeli liczba wszystkich Wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu w stopniu minimalnym będzie mniejsza lub równa trzy,
Zamawiający zakwalifikuje do udziału w dialogu wszystkich tych Wykonawców. Jeżeli
liczba wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w stopniu
minimalnym będzie większa od trzech, Zamawiający oceni stopień, w jakim Wykonawcy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, przyznając Wykonawcom punkty, a następnie
dokona kwalifikacji Wykonawców. Ocena stopnia spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg następujących reguł: - Wykonawca otrzyma
5 punktów za każdą następną usługę wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przeprowadzenia procedury
testu prywatnego inwestora (jeżeli usługa ta będzie wykonana na zlecenie podmiotów

posiadających swoją siedzibę za granicą Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 punktów - czyli w
sumie za taką usługę Wykonawca otrzyma 10 punktów). Zamawiający będzie oceniał
powyższe na podstawie informacji zawartych w załączonym do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu - wykazie wykonanych usług oraz dokumentów potwierdzających
należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie wykonanych usług; - Wykonawca
otrzyma 3 punkty za każdą następną usługę wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie wyceny wartości
niematerialnych i prawnych (jeżeli usługa ta będzie wykonana na zlecenie podmiotów
posiadających swoją siedzibę za granicą Wykonawca otrzyma dodatkowe 3 punkty - czyli w
sumie za taką usługę Wykonawca otrzyma 6 punktów). Zamawiający będzie oceniał
powyższe na podstawie informacji zawartych w załączonym do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu - wykazie wykonanych usług oraz dokumentów potwierdzających
należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie wykonanych usług. Jeżeli wycena
wartości niematerialnych stanowiła zadanie w ramach TPI wskazanego we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca nie może wykazać takiej wyceny jako
odrębnej usługi. Do udziału w dialogu zakwalifikowanych zostanie trzech wykonawców,
którzy uzyskają największa liczbę punktów. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu
wszystkich zakwalifikowanych Wykonawców
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:



1 - Cena - 70
2 - Czas wykonania przedmiotu zamówienia - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nie
dotyczy.
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: Niezbędne wzory druków dla Wykonawców dostępne są na
stronie internetowej Zamawiającego www.ncbir.pl. 1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w
dialogu konkurencyjnym (Wzór Nr 1), 2.Oświadczenie dotyczące art. 22 ust 1 ustawy Pzp
(Wzór Nr 2), 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie
publiczne (Wzór Nr 3), 4.Wykaz wykonanych usług (Wzór Nr 4), 5.Treść umowy o
zachowaniu poufności (Wykonawca zobowiązany będzie do jej podpisania po uzyskaniu
zaproszenia do udziału w postępowaniu)(Wzór Nr 5), 6.Projekt Istotnych Postanowień
Umowy (Wzór Nr 6), 7.Linki dotyczące dokumentów niezbędnych do przygotowania
metodologii(Wzór Nr 7).

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Zamawiający nie przewiduje przyznawania
nagród.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 1.Zamówienie będzie finansowane w 100% ze środków dotacji
celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na programy strategiczne i inne zadania
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 2.Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach oraz
innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.). Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. 3.Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących
wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez
pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
4.Wniosek należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na
Przeprowadzenie procedury testu prywatnego inwestora. Znak postępowania: 9/R/12.
Zewnętrzna strona opakowania powinna zawierać także dane adresowe Wykonawcy i
Zamawiającego. 5.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: p. Michał
Potyralskitel. (22) 244 28 58 w. 118, e-mail:michal.potyralski@ncbir.gov.pl.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

