ZATWIERDZAM
Agnieszka Szmit
Dyrektor Działu Komunikacji i Promocji
Warszawa, dnia 5 czerwca 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest usługa elektronicznego monitoringu mediów dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł.
Postępowanie znak 16/19/PN

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.

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:
Marzena Marczak
przetargi@ncbr.gov.pl

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.) zwanej dalej
„ustawą PZP” lub „uPzp” ” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – zwanego dalej
„rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa elektronicznego monitoringu mediów dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych w SOPZ haseł:
3.2. Usługa elektronicznego monitoringu mediów realizowana będzie w nw. sposób:
3.2.1.

monitorowane kanały obejmować będą:
 prasę ogólnopolską i regionalną;
 Internet;
 media społecznościowe (w tym Twitter, Facebook);
 ogólnopolskie stacje radiowe;
 ogólnopolskie stacje telewizyjne;

3.2.2.

wyniki monitoringu mediów będą zamieszczane i archiwizowane na platformie
internetowej chronionej spersonalizowanym dla Zamawiającego loginem
i hasłem przez cały okres trwania umowy;

3.2.3. wyniki monitoringu mediów drukowanych, internetowych oraz mediów
społecznościowych przedstawiane będą w formacie PDF z możliwością
przetwarzania na tekst w formacie DOC/RTF; wyniki monitoringu radia
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przedstawiane będą przynajmniej w formacie MP3, a telewizji przynajmniej
w formacie MP4 /AVI/FLV;
3.2.4.

wyniki monitoringu będą aktualizowane każdego dnia na bieżąco lub
przynajmniej dwa razy dziennie: o godzinie 6:30 w zakresie wszystkich
mediów oraz o godzinie 14:00 w zakresie mediów elektronicznych;

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1
do SIWZ.
3.4. Zamawiający wymaga by w Formularzu ofertowym został podany nieodpłatny dostęp
do platformy testowej (adres strony, login i hasło). Platforma testowa winna być
aktualizowana zgodnie z zapisami pkt 3.2.4. SIWZ. Niewypełnienie powyższego
wymagania skutkuje otrzymaniem „0” punktów w kryteriach pozacenowych.
3.5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
3.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a, art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę
minimum jednej osoby wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności obsługi
umowy związanej z przedmiotem zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub
jego podwykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania. (Szczegółowe informacje
zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy Załącznik nr 6 do SIWZ).
3.9. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
64216200-5 - Elektroniczne usługi informacyjne
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do
wykorzystania środków finansowych (zgodnie z zapisami Istotnych postanowień
umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ).
4.2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji.
4.3. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu
o 12 miesięcy.
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4.4. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenia oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji
skorzysta nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Umowy.
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
5.2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3
ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawca winien wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej
2 usługi monitorowania mediów trwające minimum jeden rok każda, o wartości co
najmniej 30 000,00 zł. brutto każda (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Pod pojęciem usługi związanej z monitoringiem mediów należy rozumieć stałe
monitorowanie i przekazywanie w ramach wykonanej usługi wyselekcjonowanych
informacji, opublikowanych w ogólnopolskich i regionalnych/lokalnych tytułach
prasowych oraz wyemitowanych w mediach elektronicznych (radio, telewizja) przez
okres jednego roku.
Uwaga:
−

Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów
w celu uzyskania wartości minimalnej;

−

W przypadku kiedy wyżej wymagana przez Zamawiającego usługa będzie
stanowiła część usługi 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 i wartości (co najmniej 30 000,00 zł) 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 zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie
niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote
polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
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określonych 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 (BZP) 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.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Do wykorzystania Wykaz usług, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.
5.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.4.1. którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.2. 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, o których mowa w pkt 6 SIWZ.
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 warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda
przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:
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a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.

Dokumenty określone w pkt 5.6.2. SIWZ nie są wymagane, o ile dokument określony
w pkt 5.6.1. 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 5.6.2. a)-c)
SIWZ.
5.6.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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 uPzp.
5.6.4. 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:
5.6.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania 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. 2017 poz. 2344 ze zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
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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. 2017 poz. 2344 ze zm.).
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 oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia, określonych w pkt 5, 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
odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1.2. 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, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7.1.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.1.4.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
7.1.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający
w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument
określony w pkt 7.1.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt
7.1.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz
że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt
7.1.4.2. a)-c) SIWZ.
7.1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1, informacje o tych
podmiotach.
7.2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie:
7.2.1. aktualnego* na dzień złożenia 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.
7.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ;

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.

*
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7.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie
należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;
7.2.4. Wykazu usług z podaniem przedmiotu usługi, wartości, dat wykonania, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była świadczona dostawa oraz załączenie
dowodów w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do
ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a)

wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wymieniony w pkt 7.2.1.
powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b)

polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, dokument wymieniony w pkt 7.2. powyżej,
Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;

7.3. 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.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7.5. 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 7.4. powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

Strona 9 z 62

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach
analogicznych jak wskazane w pkt 7.4 powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 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 wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2. powyżej, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa 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.
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 7.2. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
7.9. 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
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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.
7.10. 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.
7.11.

W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca
winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie.
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.

7.12.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP- do sporządzenia tego dokumentu służy
Załącznik Nr 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.

7.13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
w pkt 7.2.1. powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
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właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7.14. 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 7.8 powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach
analogicznych jak wskazane w pkt 7.8 powyżej. 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.
7.15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1 powyżej, składa dokument, o którym
mowa w pkt 7.8. tiret pierwsze powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13,14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Strona 12 z 62

7.17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą, Wykonawcy
winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną
notarialnie. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców.
8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

8.1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty
elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron
jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej
otrzymania.

8.2.

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1. powyżej
obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informację 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.
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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.

8.5.

Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego 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
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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.
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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 uPzp).
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.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną
własnoręcznym podpisem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób
czytelny zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
11.2.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
11.3.

Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy 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 szczególności posiadała adres platformy do
monitorowania mediów (wersja testowa) oraz hasło i login niezbędnych przy ocenie
oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załączniki
nr 3-5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń powinna potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia obowiązujących
w niniejszym postępowaniu.

11.5.

Formularz oferty, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, zobowiązanie
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6.1. SIWZ, oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ
oraz inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących
wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na
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zasadach określonych w art. 22a uPzp składane są w oryginale. Dokumenty
inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.7. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.12. SIWZ.
11.6.

Formularz oferty, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, a także oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców
występujących wspólnie muszą być podpisane przez osobę(-y) 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/Wykonawców) bądź
posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.11. SIWZ.

11.7.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 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. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Powyższe nie
odnosi się do poświadczeń notarialnych.

11.8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

11.9.

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
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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:
–

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

–

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

–

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Zamawiający zastrzega, że klauzulą tajności nie mogą być zastrzeżone w ofercie
informacje podlegające ocenie. W przypadku objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa
Zamawiający dokona odtajnienia treści oferty w części podlegającej ocenie.
11.10. 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.
11.11. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.11.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP,
11.11.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.11.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
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11.12. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.

12.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

12.1. 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 świadczenie usługi elektronicznego monitoringu mediów dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł”
Oznaczenie sprawy: 16/19/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.06.2019 r.
godz. 12.00”.
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. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2
Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2019 r. do godz. 12.00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych
w art. 84 ust. 2 uPzp.
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. 18.06.2019 r.
o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 237 piętro 2.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu
do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 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, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w 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 kryteriami oceny ofert.
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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).
15.2. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda całkowitą
wartość za wykonanie zamówienia.
15.3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za
wszystkie elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola Formularza
ofertowego.
15.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres
obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie
realizacji umowy.
15.5. Wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
15.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać:
1)

cenę oferty netto – bez podatku VAT,

2)

cenę oferty brutto – łącznie z podatkiem VAT,

3)

cenę netto za jeden miesiąc świadczenia usługi – bez podatku VAT,

4)

cenę brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi – z podatkiem VAT,

5)

stawkę podatku VAT.

15.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15.8. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki
podatku VAT.
15.9. 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.
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
17.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz
maksymalna liczba punktów w ramach każdego z nich:
L.p.

Kryterium

Waga

Punkty

1.

Cena

40%

40 pkt

2.

Jakość

30%

30 pkt

3.

Funkcjonalność

30%

30 pkt

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 + J + F
gdzie:
LP – suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich kryteriach
C – punkty w kryterium: cena
J – punkty w kryterium: jakość
F – punkty w kryterium: funkcjonalność
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku).
Kryterium – cena „C” - waga 40% (40% = 40 pkt)
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Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (40 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podaną
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:
C = (Cn : Co) * 40 pkt
gdzie:
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Testy przeprowadzone będą w terminie między 3 a 5 dniem roboczym, licząc od
terminu otwarcia ofert wskazanego w pkt 13.3. SIWZ.
Kryterium – Jakość „J” – waga 30 % (30% = 30 pkt). Punkty zostaną przyznane na
podstawie przeprowadzonych, przez okres 3 (trzech) dni roboczych, testów udostępnionej
wraz z ofertą platformy do monitorowania mediów (wersja testowa) – ocenie podlegać
będą cechy wygenerowanych w danym dniu testów za pomocą platformy rekordów.
W tym kryterium ocenie podlegać będzie:
1) jakość generowanych rekordów (ocena uwzględniająca liczbę, wartość,
kompletność i adekwatność zebranych wycinków) – do 5 pkt
2) adekwatność generowanej oceny wycinka prasowego do faktycznej semantyki
artykułu (czy ocena semantyczna trzech losowo wybranych rekordów jest
tożsama z faktycznym wydźwiękiem artykułu) – do 5 pkt
3) jakość generowanych podglądów artykułów źródłowych z wycinków prasowych
mediów drukowanych i jakość systemu OCR (ocena tego czy generowany
podgląd ma wystarczająco wysoką rozdzielczość, aby można go było wydrukować
i bez problemu przeczytać; czy generowany „czysty tekst” jest tożsamy z treścią
artykułu, czy zachowane są akapity i czy nie ma błędów w tekście) – do 5 pkt
4) czytelność eksportowanych dokumentów (ocena czytelności eksportowanych
wycinków prasowych pod względem przejrzystości tytułu, źródła, autora, daty
publikacji i treści artykułu) – do 5 pkt
5) przejrzystość generowanych raportów medialnych (ocena uwzględniająca sposób
prezentacji danych pozwalający na ich zrozumienie i porównanie) – do 5 pkt
6) przejrzystość powiadomień e-mail/sms wysyłanych na wskazane przez
Zamawiającego adresy e-mail oraz numer telefonu (ocena czytelności
generowanych powiadomień pod względem zestawionych wycinków prasowych –
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czy powiadomienia pozwalają na prostą identyfikację m.in. tytułu i streszczenia
artykułu) – do 5 pkt
Adresy e-mail do testów:


manitoring1@ncbr.gov.pl;



manitoring2@ncbr.gov.pl;



manitoring3@ncbr.gov.pl;



Nr telefonu do testów: 724 583 536

Wskazane adresy e-mail oraz numer telefonu służyć będą jedynie do
przeprowadzenia testów i po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będą
nieaktywne.
Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami zostanie dokonany poprzez
zestawienie cech przykładowych rekordów wygenerowanych za pomocą poszczególnych
platform udostępnionych przez Wykonawców. Po dokonaniu wskazanego zestawienia,
jeżeli możliwe jest zróżnicowanie jakości cech ocenianych rekordów, zespół oceniający
oceni kolejność, w jakiej oferty poszczególnych Wykonawców najlepiej spełniają dane
podkryterium.
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której to więcej niż jedna oferta otrzyma to samo
miejsce w zestawieniu. W takim przypadku, pozostałe oferty zajmą kolejno następne
miejsca w zestawieniu.
Jeżeli wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny ofert jest jednakowych lub nie
można ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu spełniają wskazane
podkryterium, to wszystkim Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom,
przyznawana jest liczba punktów zgodna z miejscem w zestawieniu.
Wykonawcy, którego oferta najlepiej spełnia dane podkryterium spośród wszystkich
przedstawionych przez Wykonawców ofert, przyznaje się maksymalną liczbę punktów
możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, którego oferta nie spełnia danego podkryterium albo spełniający go
w najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo, przyznaje się
„0” punktów za dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę
punktów albo 0 punktów.
Wykonawcom, których oferta oceniana jest jako spełniająca dane podkryterium
w mniejszym stopniu od najlepszej propozycji i w większym stopniu od najgorszej
propozycji przyznaje się liczbę punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi
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zasadami. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca
w hierarchii.
Podkryterium jakość generowanych rekordów – „A”: ocenie podlegać będzie liczba,
wartość, kompletność i adekwatność zebranych wycinków
A = [(Amax – Aobl.) : (Amax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Amax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Aobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium adekwatność generowanej oceny wycinka prasowego do faktycznej
semantyki artykułu – „B”: ocenie podlegać będzie czy ocena semantyczna trzech
losowo wybranych rekordów jest tożsama z faktycznym wydźwiękiem artykułu
B = [(Bmax – Bobl.) : (Bmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Bmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Bobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium jakość generowanych podglądów artykułów źródłowych z wycinków
prasowych mediów drukowanych i jakość systemu OCR – „C”: ocenie podlegać
będzie czy generowany podgląd ma wystarczająco wysoką rozdzielczość, aby można go
było wydrukować i bez problemu przeczytać; czy generowany „czysty tekst” jest tożsamy
z treścią artykułu, czy zachowane są akapity i czy nie ma błędów w tekście
C = [(Cmax – Cobl.) : (Cmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Cmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Cobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium czytelność eksportowanych dokumentów – „D”: ocenie podlegać
będzie czytelności eksportowanych wycinków prasowych pod względem przejrzystości
tytułu, źródła, autora, daty publikacji i treści artykułu
D = [(Dmax – Dobl.) : (Dmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Dmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
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Dobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium przejrzystość generowanych raportów medialnych – „E”: ocenie
podlegać będzie czy zaproponowany sposób prezentacji danych pozwala na ich
zrozumienie i porównanie
E = [(Emax – Eobl.) : (Emax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Emax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Eobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium przejrzystość powiadomień e-mail/sms – „G”: ocenie podlegać będzie
czytelności generowanych powiadomień pod względem zestawionych wycinków
prasowych – czy powiadomienia pozwalają na prostą identyfikację m.in. tytułu
i streszczenia artykułu
G = [(Gmax – Gobl.) : (Gmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Gmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Gobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Kryterium – Funkcjonalność „F” – waga 30 % (30% = 30 pkt). Punkty zostaną
przyznane na podstawie przeprowadzonych, przez okres 3 (trzech) dni roboczych, testów
udostępnionej wraz z ofertą platformy do monitorowania mediów (wersja testowa) –
ocenie podlegać będą cechy, wygenerowanych w danym dniu testów za pomocą
platformy, rekordów. W tym kryterium ocenie podlegać będzie:
1) przejrzystość informacji zamieszczanych na platformie internetowej (ocena
czytelności platformy pod względem identyfikacji elementów interfejsu i pozycji
w rekordach takich jak tytuł, źródło, data, streszczenie etc.) – do 5 pkt
2) wygoda użytkowania platformy internetowej i jej intuicyjność (ocena
uwzględniająca przystępność platformy w zakresie korzystania z poszczególnych
funkcjonalności) – do 5 pkt
dodatkowe możliwości platformy internetowej:
3) filtrowanie rekordów według kryteriów i sortowanie rekordów według kategorii – do
5 pkt
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4) eliminowanie wycinków pochodzących z materiałów podobnych – do 5 pkt
5) tworzenie materiałów tekstowych z materiałów audio/video („voice to text”)
– do 5 pkt
6) interaktywność generowanych raportów – do 5 pkt
Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami zostanie dokonany poprzez
zestawienie funkcjonalności poszczególnych platform udostępnionych przez
Wykonawców. Po dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie
funkcjonalności ocenianych platform, zespół oceniający oceni kolejność, w jakiej oferty
poszczególnych Wykonawców najlepiej spełniają dane podkryterium.
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której to więcej niż jedna oferta otrzyma to samo
miejsce w zestawieniu. W takim przypadku, pozostałe oferty zajmą kolejno następne
miejsca w zestawieniu.
Jeżeli wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny ofert jest jednakowych lub nie
można ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu spełniają wskazane
podkryterium, to wszystkim Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom,
przyznawana jest liczba punktów zgodna z miejscem w zestawieniu.
Wykonawcy, którego oferta najlepiej spełnia dane podkryterium spośród wszystkich
przedstawionych przez Wykonawców ofert, przyznaje się maksymalną liczbę punktów
możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, którego oferta nie spełnia danego podkryterium albo spełniający go
w najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo, przyznaje się
„0” punktów za dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę
punktów albo 0 punktów.
Wykonawcom, których oferta oceniana jest jako spełniająca dane podkryterium
w mniejszym stopniu od najlepszej propozycji i w większym stopniu od najgorszej
propozycji przyznaje się liczbę punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi
zasadami. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca
w hierarchii.
Podkryterium przejrzystość informacji zamieszczanych na platformie internetowej –
„H”: ocenie podlegać będzie czytelność platformy pod względem identyfikacji elementów
interfejsu i pozycji w rekordach takich jak tytuł, źródło, data, streszczenie itp.
H = [(Hmax – Hobl.) : (Hmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Hmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
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Hobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium wygoda użytkowania platformy internetowej i jej intuicyjność – „I”:
ocenie podlegać będzie przystępność platformy w zakresie korzystania z poszczególnych
funkcjonalności
I = [(Imax – Iobl.) : (Imax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Imax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Iobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium filtrowanie rekordów według kryteriów i sortowanie rekordów według
kategorii – „J”:
J = [(Jmax – Jobl.) : (Jmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Jmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Jobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium eliminowanie wycinków pochodzących z materiałów podobnych –
„K”:
K = [(Kmax – Kobl.) : (Kmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Kmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Kobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium tworzenie materiałów tekstowych z materiałów audio/video („voice to
text”) – „L”:
L = [(Lmax – Lobl.) : (Lmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Lmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Lobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Podkryterium interaktywność generowanych raportów – „M”:
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M = [(Mmax – Mobl.) : (Mmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Mmax – ilość ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Mobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
17.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1. jest niezgodna z ustawą;
17.2.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
ustawy PZP;
17.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.2.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
17.2.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.2.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp,
na przedłużenie terminu związania ofertą;
17.2.9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
17.2.10. jako niezgodną z SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca uchyli się od zawarcia
umowy, co spowoduje zmianę treści złożonej przez niego oferty.
17.3. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
18.

POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd
rzeczowy np.: 31 kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą
i słownie;
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18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych
na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający
z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;
18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
19.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE 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.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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. Termin podpisania umowy
nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
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środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
19.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
19.5.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób
podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach
realizacji umowy;
19.5.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
19.6. 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.
19.7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
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 lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
20.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY

21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte w Istotnych postanowieniach Umowy.
Istotne postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 6 do SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

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 144 000 euro.
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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.

PODWYKONAWSTWO

23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
23.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu oferty) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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.
23.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa



kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju można uzyskać pod adresem
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 16/19/PN
na usługę elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
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3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PPZ”;


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24.

INNE INFORMACJE

Nie przewiduje się:
24.1. zawarcia umowy ramowej;
24.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
24.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
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Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz oferty

3.

Załącznik 3 – Oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia

4.

Załącznik 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

5.

Załącznik 5 – Wykaz usług

6.

Załącznik 6 – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(SOPZ)
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł.
II.

CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest zapewnienie możliwości bieżącego monitorowania i reagowania na
pojawiające się w mediach informacje nt. NCBR i prowadzonej przez NCBR działalności.
III.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa elektronicznego monitoringu mediów realizowana będzie w nw. sposób:
1)

2)

monitorowane kanały obejmować będą:
–

prasę ogólnopolską i regionalną

–

Internet

–

media społecznościowe (w tym Twitter, Facebook)

–

ogólnopolskie stacje radiowe

–

ogólnopolskie stacje telewizyjne;

wyniki monitoringu mediów będą zamieszczane i archiwizowane na platformie
internetowej chronionej spersonalizowanym dla Zamawiającego loginem i hasłem
przez cały okres trwania umowy;

3)

wyniki monitoringu mediów drukowanych, internetowych oraz mediów
społecznościowych przedstawiane będą w formacie PDF z możliwością przetwarzania
na tekst w formacie DOC/RTF; wyniki monitoringu radia przedstawiane będą
przynajmniej w formacie MP3, a telewizji przynajmniej w formacie MP4 /AVI/FLV;

4)

wyniki monitoringu będą aktualizowane każdego dnia na bieżąco lub przynajmniej dwa
razy dziennie: o godzinie 6:30 w zakresie wszystkich mediów oraz o godzinie 14:00
w zakresie mediów elektronicznych;

5)

wyniki monitoringu z danego dnia będą przesyłane drogą elektroniczną oraz sms-ową,
na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail i numery telefonów do godziny 6:30
oraz do godziny 14:00 każdego dnia kalendarzowego z pominięciem niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy; Zlecający będzie miał możliwość modyfikacji listy
adresów e-mail oraz numerów telefonów bez dodatkowych opłat w trakcie trwania
umowy;
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6)

najciekawsze wycinki prasowe i internetowe (nie mniej niż 5 oraz nie więcej niż 7)
z danego dnia będą opracowywane w formie codziennego newslettera
uwzględniającego tytuł, źródło, autora, datę publikacji i pełną treść artykułu,
przesyłanego drogą elektroniczną na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail
do godziny 8:00 każdego dnia roboczego - forma newslettera zostanie ustalona
z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy;

7)

platforma internetowa będzie umożliwiała tworzenie ad-hoc różnego rodzaju raportów
i zestawień medialnych w oparciu o takie dane, jak: rodzaje mediów, tytuły, liczba
publikacji, monitorowane hasła, terminy, AVE itp.;

8)

Zlecający będzie miał możliwość modyfikacji listy monitorowanych haseł, o ile
wprowadzona zmiana nie spowoduje zwiększenia kosztów usługi ponoszonych przez
Wykonawcę.

9)

Lista monitorowanych haseł:
1.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ NCBR;

2.

Szybka ścieżka;

3.

NCBR dla firm;

4.

BRIdge / BRIdge Alfa;

5.

PFR NCBR CVC;

6.

EEC Magenta;

7.

SpeedUp Energy Innovation;

8.

Cogito Capital Partners;

9.

TDJ Pitango Ventures;

10. Joint Polish Investment Fund;
11. NCBR Investment Fund;
12. Bezemisyjny transport publiczny;
13. Bloki 200;
14. Magazynowanie wodoru;
15. InnoPKP;
16. e-VAN;
17. Grand Challenge / Wyzwanie technologiczne;
18. Program sektorowy;
19. Projekty aplikacyjne;
20. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze;
21. GOSPOSTRATEG;
22. TECHMATSTRATEG;
23. INFOSTRATEG;
24. STRATEGMED;
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25. BIOSTRATEG;
26. Program Lider;
27. Program TANGO;
28. CyberSecIdent;
29. Zintegrowane programy wsparcia uczelni;
30. Studia dualne;
31. Uniwersytet Młodego Odkrywcy;
32. MOOC;
33. Trzecia Misja Uczelni;
34. Akademickie Biura Karier;
35. Uczelnia dostępna;
36. Projektowanie uniwersalne;
37. ePionier;
38. Wspólne Przedsięwzięcie INGA / INGA;
39. Wspólne Przedsięwzięcie CuBR / CuBR;
40. Łódzkie w dobrym zdrowiu;
41. Silesia pod błękitnym niebem;
42. Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych;
43. Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii
fotonicznych;
44. Rozwój Innowacji Drogowych / Wspólne Przedsięwzięcie RID;
45. BRIK / BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej;
46. Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa
państwa;
47. Program Badań Stosowanych;
48. Program Demonstrator +;
49. Innowacje Społeczne;
50. GRAF-TECH;
51. Gekon;
52. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza;
53. ERA NET;
54. PO Inteligentny Rozwój / POIR;
55. PO Wiedza Edukacja Rozwój / POWER;
56. PO Polska Cyfrowa / POPC;
57. Fundusze Europejskie;
58. Wojciech Kamieniecki / p.o. Dyrektor NCBR;
59. Aleksander Nawrat / Zastępca Dyrektora NCBR;
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60. Izabela Żmudka / Zastępca Dyrektora NCBR;
61. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju/ Rada NCBR;
62. Anna Rogut / Przewodnicząca Rady NCBR;
63. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / MNiSW;
64. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Jarosław Gowin;
65. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
66. Minister Inwestycji i Rozwoju / Jerzy Kwieciński;
67. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
68. Minister Przedsiębiorczości i Technologii / Jadwiga Emilewicz;
69. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
70. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju / Małgorzata Jarosińska – Jedynak;
71. Prezes PFR / Paweł Borys;
72. Polski Fundusz Rozwoju / PFR;
73. Krajowy Punkt Kontaktowy;
74. Horyzont 2020;
75. Projekty badawczo-rozwojowe;
76. Innowacje / innowacyjny;
77. Wynalazek / wynalazca;
78. Transfer technologii;
79. Elektromobilność;
80. Komercjalizacja;
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Załącznik Nr 2
__________________________
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 usługa elektronicznego monitoringu mediów
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł
postępowanie znak 16/19/PN
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługa
elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) według wskazanych haseł (16/19/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę1 całkowitą
(łącznie z prawem opcji)
Cena stawki za 1 miesiąc:
Cena netto za 1 miesiąc: …………………………
słownie złotych netto: ………………….........................
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto za 1 miesiąc x stawka VAT) …………………………..
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słownie złotych: …………………………………..…
Cena brutto za 1 miesiąc: cena netto za 1 miesiąc ………………….. + wartość podatku VAT
…………………….. = …………………………….
słownie złotych brutto : ……………………………….……………………………
Zamówienie podstawowe (24 miesiące):
Cena netto za 24 miesiące: cena netto za 1 miesiąc ………………………. X 24 miesiące =
………………………..
słownie złotych netto : ………………………………..……….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto za 24 miesiące x stawka VAT) …………………………
słownie złotych: …………………………………
Cena brutto za 24 miesiące: cena netto ………………….. + wartość podatku VAT
…………………….. = …………………………….
słownie złotych brutto: ………………………………………………………………
W ramach prawa opcji (12 miesięcy):
Cena netto za 12 miesięcy: cena netto za 1 miesiąc ………………… x 12 miesięcy =
………………
słownie złotych netto: ………………………………..……..…….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto za 12 miesięcy x stawka VAT) ……………………
słownie złotych: …………………………………
Cena brutto za 12 miesięcy: cena netto za 12 miesięcy ………………….. + wartość
podatku VAT …………………….. = …………………………….
słownie złotych brutto: ……………………………….
Wartość oferty:
Cena netto oferty: cena netto za 24 miesiące ……………………… + cena netto za 12
miesięcy ……………………… = ………………………
słownie złotych netto: ……………………………………..……….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto oferty x stawka VAT) …………………..….
słownie złotych: …………………………………..…
Cena brutto oferty: cena netto oferty …………………………….. + wartość podatku VAT
…………………….. = …………………………….
słownie złotych brutto: ……………………………………………..…
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Adres platformy do monitorowania mediów (wersja testowa):
……………………………………………..
Login: …………………………………….
Hasło: …………………………………….
1 Cena

oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją

zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego,
ewentualne upusty i rabaty).
2 nie

wypełnienie pozycji formularza oferty dotyczących kryteriów oceny ofert będzie

skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Powyższe ceny oferty netto i brutto wynikają z załączonego formularza cenowego.
Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.

2.

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

3.

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

4.

Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji
przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .

5.

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

6.

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:

7.

Zamówienie w zakresie3 ………………………………………
………………………………………………………………………………………..…….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy);

8.

Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …

9.

Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty4
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1)

nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*.

2)

będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył …………….5 objętych przedmiotem zamówienia,
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....zł.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu. [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).]
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

* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac.
W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub
skreślić.
4
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
5 Wpisać dostawy/usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług
3
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Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
Niniejszym oświadczam, iż:
1) wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/wydano prawomocnego/ prawomocny
wyroku/wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej
/administracyjną* o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
2) wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakazu/zakaz* ubiegania się o zamówienia publiczne.
* Niepotrzebne skreślić.

1 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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Załącznik Nr 4
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 2
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.), zwanej dalej „uPzp”
(niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.)
dot. postępowania 16/19/PN
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:


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



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

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

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2 Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
2
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Załącznik nr 5
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ 3
Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w postaci należytego wykonania w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług monitorowania mediów trwających minimum jeden
rok każda, z których każda miała wartość co najmniej 30 000 zł. brutto (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych).
Lp.

Wykonana usługa
…………..………………………………………………………...................
Przedmiot usługi

…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
tj. usługa ……………………………………………………………………

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania

1.

(należy podać

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

datę

(dzień / miesiąc / rok)

rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca

…………….………………………….………………

(podmiot, który

...…………….………………………….…………….

zlecał

(nazwa i adres)

wykonanie
usługi)

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia odpowiednie
warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Do każdej usługi wskazanej w wykazie usług, należy dołączyć
dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych (zakończonych),
Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu realizacji usługi.

3
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…………..………………………………………………………...................
2.

Przedmiot usługi

…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
tj. usługa ……………………………………………………………………

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać

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

datę

(dzień / miesiąc / rok)

rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca

…………….………………………….………………

(podmiot, który

...…………….………………………….…………….

zlecał

(nazwa i adres)

wykonanie
usługi)
Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi wymienione w powyższym wykazie były
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje. W przypadku usług
będących w trakcie realizacji referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
dostawy powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(zwane dalej: „Umową”)
zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul.
Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.), posiadającym REGON:
141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NCBR”,
reprezentowanym przez:
….……………………………….. – Dyrektora Działu Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju, na podstawie upoważnienia nr ………….. z dnia ………… r.,
(kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (…-…), przy
ul. …….., posiadającą/posiadającym PESEL: ……………………………….,
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………, prowadzącą/prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą „…………………………………….”, przy ul. …………………………..,
posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON: ………………………..,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-… ……………,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
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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”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnik Zamawiającego zapewnia, że udzielone mu upoważnienie nie wygasło, ani nie zostało
odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

§ 1.
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
tworzenia i dostawy przeglądów mediów, w zakresie mediów zawartych w zestawieniu, które
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, z uwzględnieniem haseł zawartych w zestawieniu, które
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako: „Przegląd Mediów” lub „Przedmiot Umowy”).

2.

Przegląd Mediów będzie tworzony przez Wykonawcę na podstawie monitorowania mediów
wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, w tym: prasy ogólnopolskiej i regionalnej,
Internetu, ogólnopolskich stacji radiowych, ogólnopolskich stacji telewizyjnych, mediów
społecznościowych tj. Facebook, Twitter.

3.

Przegląd Mediów będzie zamieszczany i archiwizowany na platformie internetowej chronionej
spersonalizowanym dla Zamawiającego loginem i hasłem (dalej jako: „Platforma
Internetowa”) przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.

Przegląd Mediów drukowanych, internetowych oraz mediów społecznościowych
przedstawiany będzie w formacie PDF na Platformie Internetowej z możliwością przetwarzania
na tekst w formacie DOC/RTF; wyniki monitoringu radia przedstawiane będą w formacie MP3,
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a telewizji w formacie MP4/AVI/FLV z możliwością transkrypcji na tekst w formacie DOC/RTF.
5.

Przegląd Mediów będzie aktualizowany i zamieszczany na Platformie Internetowej, nie mniej
niż dwukrotnie każdego dnia: o godzinie 6:30 w zakresie wszystkich mediów
i o godzinie 14.00 w zakresie mediów elektronicznych; z pominięciem niedziel i świąt
ustawowo wolnych od pracy.

6.

Przegląd Mediów będzie przesyłany dodatkowo w formie biuletynu na wskazane przez
Zamawiającego – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin
od zawarcie Umowy – adresy e-mail, dwukrotnie każdego dnia z pominięciem niedziel
i świąt ustawowo wolnych od pracy: pierwszy e-mail do godziny 6:30, drugi do godziny 14:00.
Zamawiający będzie miał możliwość modyfikacji adresów e-mail, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w każdym czasie bez dodatkowych opłat, po poinformowaniu Wykonawcy
drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy, o zmianie tych
adresów. Po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Wykonawcę, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, Zamawiający dokona aktualizacji adresów e-mail Zamawiającego, na które
będzie od tego momentu przesyłał Przegląd Mediów.

7.

Platforma internetowa będzie umożliwiała tworzenie ad-hoc różnego rodzaju raportów i
zestawień medialnych w oparciu o takie dane jak, w szczególności: rodzaje mediów, tytuły,
liczba publikacji, monitorowane hasła, terminy, AVE.

8.

Zamawiający będzie miał możliwość modyfikacji monitorowanych haseł o ile nie spowoduje to
zwiększenia kosztów usługi ponoszonych przez Wykonawcę.

9.

Najciekawsze wycinki prasowe wybrane przez Wykonawcę (nie mniej niż 5 oraz nie więcej niż
7) będą opracowywane przez Wykonawcę w formie codziennego newslettera,
uwzględniającego tytuł, źródło, autora, datę publikacji i pełną treść artykułu, przesyłanego
drogą elektroniczną, na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail do godziny 8:00
każdego dnia roboczego; forma newslettera zostanie ustalona w trybie roboczym.

10.

Przegląd Mediów za dany miesiąc kalendarzowy będzie archiwizowany na płycie CD/DVD lub
nośniku USB i przesyłany przez Wykonawcę do 10-go dnia następnego miesiąca do siedziby
Zamawiającego na adres podany w komparycji Umowy.
§ 2.
Okres obowiązywania Umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, liczonych od daty
zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
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2.

Po upływie terminu określonego w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zastosowania prawa opcji i przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy
o 12 (dwanaście) miesięcy. O zamiarze skorzystania z tego prawa, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu realizacji Przedmiotu
Umowy wskazanego w ust. 1, e-mailem na adresy wskazane
w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy.
§ 3.
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania Przeglądów Mediów zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”)
oraz ofertą Wykonawcy (dalej jako: „Oferta”), której kopia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy
(dalej łącznie jako: „Przedmiot Umowy”).

2.

Wykonawca zobowiązuje się przechowywać na Platformie Internetowej wszystkie
wygenerowane dla Zamawiającego Przeglądy Mediów przez okres obowiązywania Umowy, o
którym mowa w § 2 Umowy.

3.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum
jednej osoby wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności obsługi umowy związane z
Przedmiotem Umowy, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub
właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.

Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 3 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy
przez osobę zatrudnioną na zasadach, o których mowa powyżej lub przez Wykonawcę przed
zakończeniem okresu, na jaki została zatrudniona, Wykonawca będzie obowiązany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 3.

5.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 3, czynności. Zamawiający
będzie uprawniony w szczególności do:

1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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6.

W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę (wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tę osobę przy realizacji Przedmiotu
Umowy) przez Wykonawcę osoby wykonującej wskazane w ust. 3 czynności, w terminie do 2
(dwóch) dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wezwania e-mailem na
adresy wskazane w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy, oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na każde żądanie Zamawiającego, dowodów
potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy, o której
mowa w ust. 3 wraz z imiennym raportem miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych
świadczeniach ZUS RCA.

8.

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

9.

W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy osoby, o
której mowa w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, ze zm.), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia, za
miesiąc którego naruszenie dotyczy.

10.

Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie naliczana za każdy miesiąc dopuszczenia się
przez Wykonawcę naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w terminie nie
dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od dnia rozwiązania stosunku pracy
przez tę osobę lub przez Wykonawcę przed zakończeniem okresu, na jaki została
zatrudniona, Wykonawca nie zatrudni na to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o
których mowa w ust. 3.

11.

Wymóg zatrudnienia 1 (słownie: jednej) osoby na zasadach, o których mowa w ust. 3 dotyczy
osoby odpowiedzialnej za choć jedno z wymienionych zadań przy realizacji Przedmiotu
Umowy:

1)

zajmującej się monitorowaniem mediów prasy ogólnopolskiej i regionalnej, Internetu,
ogólnopolskich stacji radiowych, ogólnopolskich stacji telewizyjnych, mediów
społecznościowych tj. Facebook, Twitter,

2)

zajmującej się aktualizowaniem, zamieszczaniem na Platformie Internetowej aktualnych
informacji zgodnie z zapisem w § 1 ust. 5,
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3)

zajmującej się tworzeniem biuletynu przesyłanego do Zamawiającego zgodnie z zapisem
w § 1 ust. 6,

4)

zajmującej się tworzeniem newslettera przesyłanego do Zamawiającego zgodnie z zapisem
w § 1 ust. 9.
§ 4.
Awarie i prace konserwatorskie

1.

W razie powstania sytuacji nagłego utrudnienia w prawidłowym odczytaniu Przeglądu Mediów
na platformie internetowej lub w sytuacji nieotrzymania przez Zamawiającego Przeglądu
Mediów poprzez newsletter (sytuacje te zwane są dalej jako: „Awaria”) z przyczyny powstałej
po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań
koniecznych, aby w możliwie najkrótszym terminie przywrócić świadczenie Przeglądu Mediów.
Zamawiający drogą elektroniczną lub telefonicznie, na dane kontaktowe wskazane w § 11 ust.
2 pkt 2 Umowy, zawiadamia Wykonawcę o powstałych utrudnieniach w dostępie do Platformy
Internetowej lub o nieotrzymaniu newslettera.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Awarii nie później niż do godz. 16.00 w dniu
roboczym, w którym nastąpi zgłoszenie, pod warunkiem, że zgłoszenie zostało dokonane do
godziny 12:00 lub nie później niż do godz. 16.00 następnego dnia roboczego licząc od
przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli zgłoszenie zostało
dokonane po godzinie 12:00.

3.

W sytuacji, gdy po usunięciu Awarii przez Wykonawcę Zamawiający nie odzyska dostępu do
całości Przeglądu Mediów lub nie otrzyma zaległych newsletterów, Zamawiający zgłosi ten
fakt Wykonawcy, drogą elektroniczną lub telefonicznie, na dane kontaktowe wskazane w § 11
ust. 2 pkt 2 Umowy, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia usunięcia Awarii. W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do
udostępnienia Zamawiającemu całości Przeglądu Mediów lub przesłania zaległych
newsletterów Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) godzin od chwili przekazania zgłoszenia,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera obsługującego Platformę
Internetową dla celów konserwacji, zmian aplikacji oraz innych niezbędnych poprawek
w serwisie (dalej jako: „Prace Konserwatorskie”) – na czas niezbędny do ich wykonania,
nieprzekraczający jednak łącznie 3 (trzech) godzin w jednym miesiącu kalendarzowym
obowiązywania Umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Prace Konserwatorskie w sposób możliwie najmniej
ograniczający dostęp Zamawiającego do Platformy Internetowej oraz każdorazowo z
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wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwóch) dni roboczych informować Zamawiającego drogą
elektroniczną lub telefonicznie, na dane kontaktowe wskazane w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy, o
terminie rozpoczęcia i czasie trwania okresowych Prac Konserwatorskich.
§ 5.
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1.

Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji
niezbędnych, w ocenie Zamawiającego, do realizacji Umowy.

2.

Zamawiający ma prawo do wykorzystywania Przeglądu Mediów jedynie do swoich własnych
potrzeb. Materiały pochodzące z Platformy Internetowej mogą być rozpowszechniane przez
Zamawiającego wśród pracowników i współpracowników Zamawiającego i w jego
wewnętrznej sieci intranet.

3.

Zamawiający zobowiązuje się nie przekazywać i w żaden inny sposób nie udostępniać
informacji ani ich części w jakiejkolwiek formie osobom trzecim oraz nie rozpowszechniać ich
ani nie udostępniać publicznie, w tym w Internecie, bez pisemnej zgody Wykonawcy, z
zastrzeżeniem ust. 2.
§ 6.
Wynagrodzenie

1.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne
wynagrodzenie w kwocie …………… (słownie:……………………………….) złotych netto,
powiększone o należny podatek VAT, co stanowi kwotę …………….. (słownie:
………………………………) złotych brutto.

2.

Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczególności obejmuje wynagrodzenie za udzielenie sublicencji, o której mowa w § 7
Umowy, na zasadach tam opisanych oraz, że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w miesięcznych ratach, każda w
wysokości ……………… (słownie: …………………..) złotych brutto, za każdy miesiąc należytej
realizacji Przeglądu Mediów, potwierdzonej drogą elektroniczną przez Zamawiającego w
sposób wskazany w ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia
doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez
Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
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koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2191, ze zm.), prawidłowo wystawionej faktury VAT. Stawkę za 1 (jeden) miesiąc
realizacji Przeglądu Mediów określa Oferta. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawki
przez cały okres obowiązywania Umowy.
4.

Wykonawca może wystawić fakturę VAT, o której mowa w ust. 3, za zrealizowanie Przeglądu
Mediów w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy po otrzymaniu od
Zamawiającego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, jednakże nie wcześniej niż 3-ego.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

5.

Na potwierdzenie prawidłowego wykonania Przeglądu Mediów w danym miesiącu
kalendarzowym obowiązywania Umowy, Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni
kalendarzowych od upływu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty
zawarcia Umowy, prześle Wykonawcy na adres e-mail, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2
Umowy potwierdzenie należytej realizacji danej części Przedmiotu Umowy, w przypadku
zgłoszenia zastrzeżeń co do realizacji danej części Przedmiotu Umowy, Zamawiający po
konsultacji z Wykonawcą będzie miał możliwość obniżenia wynagrodzenia należnego za dany
miesiąc świadczenia usług proporcjonalnie do zakresu wadliwości danej części Przedmiotu
Umowy. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT,
o której mowa w ust. 3. Brak przesłania potwierdzenia mailowego przez Zamawiającego w
powyższym terminie traktować należy jako należytą realizację danej części Umowy i pomimo
braku otrzymania mailowego potwierdzenia Wykonawca ma możliwość wystawienia faktury
VAT.

6.

Wynagrodzenie będzie dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

7.

Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wydania dyspozycji przelewu
z rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty
Wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty
należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9.

Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 1, nie przysługują żadne
roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
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§ 7.
Sublicencja

1.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu nieograniczonej czasowo ani terytorialnie sublicencji niewyłącznej do
korzystania z przekazanych mu w ramach Przeglądu Mediów informacji (dalej jako: „Utwory”)
dla celów własnych Zamawiającego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim I prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1191, ze zm.), a w szczególności w zakresie:

1)

zwielokrotnianie wyników Przeglądu Mediów w jakimkolwiek formacie i jakąkolwiek techniką
oraz

2)

wprowadzanie tych wyników do pamięci komputera,

3)

rozpowszechnianie ich w wewnętrznej sieci Zamawiającego wśród jego pracowników i
współpracowników.

2.

Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z Utworów i udzielenie
dalszej sublicencji w powyższym zakresie.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem NCBR za wszelkie wady prawne Przedmiotu
Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie
autorskim, w związku z wykonywaniem Umowy.

4.

W przypadku wystąpienia przeciwko NCBR przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia NCBR od
obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy
Wykonawcy.

5.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko NCBR, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w
postępowaniu do NCBR i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w
procesie, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.

6.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej (w szczególności
w przypadku wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego nieprawdziwość ww.
oświadczeń Wykonawcy), NCBR będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy lub żądania
zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty
do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, NCBR
będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

7.

Sublicencja zostaje udzielona Zamawiającemu każdorazowo z chwilą przekazania mu
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Utworów. W przypadku przekazania Utworu na nośnikach, na Zleceniodawcę przechodzi
własność nośnika z chwilą wydania nośnika Zleceniodawcy.
§ 8.
Kary umowne
1.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy NCBR może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1
Umowy.

2.

W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, NCBR może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto,
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.

3.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających
z Umowy, gdy brak dostępu NCBR do Przeglądów Mediów trwa dłużej niż łącznie 3 (trzy) dni
robocze w kwartale – NCBR ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną – w wysokości 1%
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust 1 Umowy.

4.

W przypadku odstąpienia przez NCBR od Umowy z powodu okoliczności, za które winę
ponosi Wykonawca, NCBR ma prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przysługującego mu wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
części wynagrodzenia pozostałego do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do
zapłaty w formie pisemnej.

6.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość poniesionej przez NCBR szkody jest większa od naliczonych kar umownych.

7.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

8.

Za nienależyte wykonanie Umowy należy uznać:

1)

wykonanie Przedmiotu Umowy z niezachowaniem terminów wynikających z Umowy;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową lub Ofertą, w tym realizację
Umowy odbiegającą jakościowo od ustalonej przez Strony.
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§ 9.
Odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

1)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym albo w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

2)

gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty –
w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;

3)

gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z Umową, i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń,
Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni robocze, nie czyni tego –
w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu;

4)

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być realizowana
tj. w szczególności, gdy brak dostępu NCBR do Przeglądów Mediów trwa dłużej niż łącznie 3
(trzy) dni w kwartale –w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zaistnienia
okoliczności o których mowa powyżej;

5)

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

6)

w przypadku innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie
do 14 (czternastu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

7)

w przypadku zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub
w całości Przedmiotu Umowy – w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
zaistnienia przesłanki.

2.

Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przysługuje
Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.

3.

W przypadkach określonych w ust. 1, 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
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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 powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, 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.
4.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 10.
Ochrona danych Osobowych

1.

Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę
umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora
danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

2.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 11 ust. 2 Umowy, udostępniane będą
drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu
realizacji Umowy. Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

3.

NCBR podaje, że dane, o których mowa w ust. 2 będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w niniejszym paragrafie
osobom wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 2.
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§ 11.
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy będą rozwiązywane polubownie.
W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

2.

Osobami wyznaczonymi do bieżących uzgodnień dotyczących realizacji Umowy są:

1)

ze strony Zamawiającego:
Pan/Pani ……………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………………

2)

ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ……………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………………

3)

Wszelki zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem, iż zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści Umowy.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadkach, gdy:

1)

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

2)

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

4.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji,
gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie
podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj.
w szczególności:

1)

stawki podatku od towarów i usług;

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

Strona 59 z 62

5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

6.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla
Kierownika Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy;

3)

Załącznik nr 3 – lista monitorowanych mediów;

4)

Załącznik nr 4 – lista monitorowanych haseł;

5)

Załącznik nr 5 – SOPZ;

6)

Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 4
Monitorowane hasła
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ NCBR
2. Szybka ścieżka
3. NCBR dla firm
4. BRIdge / BRIdge Alfa
5. PFR NCBR CVC
6. EEC Magenta
7. SpeedUp Energy Innovation
8. Cogito Capital Partners
9. TDJ Pitango Ventures
10. Joint Polish Investment Fund
11. NCBR Investment Fund
12. Bezemisyjny transport publiczny
13. Bloki 200
14. Magazynowanie wodoru
15. InnoPKP
16. e-VAN
17. Grand Challenge / Wyzwanie technologiczne
18. Program sektorowy
19. Projekty aplikacyjne
20. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
21. GOSPOSTRATEG
22. TECHMATSTRATEG
23. INFOSTRATEG
24. STRATEGMED
25. BIOSTRATEG
26. Program Lider
27. Program TANGO
28. CyberSecIdent
29. Zintegrowane programy wsparcia uczelni
30. Studia dualne
31. Uniwersytet Młodego Odkrywcy
32. MOOC
33. Trzecia Misja Uczelni
34. Akademickie Biura Karier
35. Uczelnia dostępna
36. Projektowanie uniwersalne
37. ePionier
38. Wspólne Przedsięwzięcie INGA / INGA
39. Wspólne Przedsięwzięcie CuBR / CuBR
40. Łódzkie w dobrym zdrowiu
41. Silesia pod błękitnym niebem
42. Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych
43. Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych
44. Rozwój Innowacji Drogowych / Wspólne Przedsięwzięcie RID
45. BRIK / BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej
46. Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
47. Program Badań Stosowanych
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48. Program Demonstrator +
49. Innowacje Społeczne
50. GRAF-TECH
51. Gekon
52. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
53. ERA NET
54. PO Inteligentny Rozwój / POIR
55. PO Wiedza Edukacja Rozwój / POWER
56. PO Polska Cyfrowa / POPC
57. Fundusze Europejskie
58. Wojciech Kamieniecki / Dyrektor NCBR
59. Aleksander Nawrat / Zastępca Dyrektora NCBR
60. Izabela Żmudka / Zastępca Dyrektora NCBR
61. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju/ Rada NCBR
62. Anna Rogut / Przewodnicząca Rady NCBR
63. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / MNiSW
64. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Jarosław Gowin
65. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
66. Minister Inwestycji i Rozwoju / Jerzy Kwieciński
67. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
68. Minister Przedsiębiorczości i Technologii / Jadwiga Emilewicz
69. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
70. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju / Małgorzata Jarosińska - Jedynak
71. Prezes PFR / Paweł Borys
72. Polski Fundusz Rozwoju / PFR
73. Krajowy Punkt Kontaktowy
74. Horyzont 2020
75. Projekty badawczo-rozwojowe
76. Innowacje / innowacyjny
77. Wynalazek / wynalazca
78. Transfer technologii
79. Elektromobilność
80. Komercjalizacja
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