Ogłoszenie nr 538769-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję
realizowaną przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia NCBR Investment Fund ASI S.A.
wymogów testu prywatnego inwestora, nr 21/20/PN/P44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, krajowy numer
identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka , 00-695 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks
(+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.ncbr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://epuap.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej na adres NCBR wskazany poniżej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a;
00-695 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie na rzecz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy
spełniania przez inwestycję realizowaną przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia NCBR
Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora, nr 21/20/PN/P44
Numer referencyjny: 21/20/PN/P44
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

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

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Zamawiający” lub „NCBR” lub „Centrum”)
usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. (dalej jako
„Przedsięwzięcie”) wymogów testu prywatnego inwestora w rozumieniu Zawiadomienia
Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01). Dokumentacja Przedsięwzięcia
będzie udostępniona wyłącznie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana Umowa w wyniku
niniejszego postępowania. Opis działalności NCBR Investment Fund ASI S.A. NCBR
Investment Fund ASI S.A. (dalej: „NIF” lub „Spółka”) został zawiązany przez NCBR jako
„narzędzie realizacji zadań ustawowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w
przedmiocie pobudzania inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową oraz w
celu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych
form ich transferu do gospodarki” (§ 6 ust. 1 Statutu Spółki). Celem i przedmiotem
działalności spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej przy czym decyzje
inwestycyjne Spółki będą zorientowane na osiąganie zysku. NIF będzie działać na zasadach
rynkowych i podejmować decyzje biznesowe kierując się celami inwestycyjnymi, ale ze
względu na swojego głównego akcjonariusza –NCBR będzie zaliczany do tzw. Funduszy GVC
(government venture capital). Głównym celem Spółki, związanym z przedmiotem prowadzonej
działalności inwestycyjnej, jest wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości posiadanych
lokat przy zachowaniu długoterminowej stabilności finansowej, przy czym pierwszeństwo ma
długoterminowa stabilność finansowa. Fundusz będzie realizować ten cel poprzez
inwestowanie środków pieniężnych w mechanizmie ko-inwestycyjnym, w przedsiębiorstwa z
segmentu MŚP komercjalizujące projekty B+R, które spełniają wymogi polskiego pierwiastka
oraz posiadające swoją siedzibę w Polsce lub innych krajach Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD). NIF realizując mechanizm ko-inwestycyjny, będzie
funduszem pasywnym, co oznacza, że nie będzie zajmować się samodzielnym pozyskiwaniem
spółek portfelowych, analizą biznesową, ich wyceną oraz bezpośrednim ingerowaniem w ich
działalność operacyjną. Wszystkie te procesy przeprowadzone będą zarówno w interesie
własnym jak i w interesie NIF przez Fundusz Partnerski – podmiot (niekoniecznie posiadający
status funduszu inwestycyjnego) wybrany przez NIF w otwartym i transparentnym,
niedyskryminacyjnym i obiektywnym naborze, uwzględniającym zasady dot. pomocy państwa.
Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy NIF a Funduszem Partnerskim będą określone w
umowie dwustronnej poprzedzającej prowadzenie wspólnych inwestycji. Maksymalne
zaangażowanie NIF w jeden projekt inwestycyjny (jedną spółkę portfelową), dokonane w
ramach jednej lub kilku rund finansowania, łącznie nie przekroczy ok. 64 mln zł (15 mln euro),
a wkład NIF będzie stanowił maksymalnie 50% całości inwestycji. Pozostała część inwestycji
będzie pochodzić od Funduszu(y) Partnerskiego(ich), a w niektórych przypadkach także innych
inwestorów prywatnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej
integralną część.

II.5) Główny kod CPV: 79412999-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79411100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 139333,33
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 10 tygodni
od dnia zawarcia umowy. 2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje
zastosowanie prawa opcji, polegającego na tym, że w przypadku jeśli Analiza TPI
przygotowana przez Wykonawcę w ramach realizacji podstawowego zakresu przedmiotu
zamówienia wykaże, że Przedsięwzięcie nie spełnia wymogów Testu Prywatnego Inwestora,
NCBR przysługuje prawo do żądania przygotowania przez Wykonawcę Ponownej Analizy TPI
po dokonaniu przez NCBR zmian w Dokumentacji Przedsięwzięcia. 3. Przy skorzystaniu z
prawa opcji termin przygotowania Ponownej Analizy TPI będzie taki sam jak termin wskazany
w Ofercie i Umowie przysługujący mu na przygotowanie Analizy TPI, liczony od dnia
przekazania zmienionej Dokumentacji Przedsięwzięcia. 4. Decyzja o skorzystaniu z prawa
opcji podlega wyłącznemu uznaniu Zamawiającego. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa
opcji Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania
Analizy TPI.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki

udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP (punkt
7.1.1. SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w
zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), wykażą że: 1) że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z
należytą starannością, co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu analiz spełniania
przez inwestycję realizowaną przez państwo lub z wykorzystaniem środków, które można
przypisać państwu wymogów testu prywatnego inwestora, w rozumieniu Zawiadomienia
Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), o wartości inwestycji w
przypadku każdej usługi wynoszącej co najmniej 10 milionów złotych; 2) że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 3 osobami w tym: - 1 osobą kierującą zespołem
Wykonawcy, która posiada posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w
prowadzeniu Analiz TPI w zakresie wycen aktywów i brała udział w przeprowadzeniu co
najmniej dwóch Analiz TPI, w tym w co najmniej w przypadku jednej z nich występowała
w roli osoby kierującej zespołem; - 1 ekspertem posiadającym co najmniej 5 – letnie
doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania analiz ekonomicznych i finansowych, w
tym wykonał co najmniej dwie analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące interwencji
publicznej pod kątem sprawdzenia czy planowana inwestycja kapitałowa byłaby
akceptowalna dla inwestora prywatnego, kierującego się wyłącznie perspektywą osiągnięcia
zysku; - 1 prawnikiem, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającą
co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie z zakresu zagadnień
związanych z pomocą publiczną na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz
instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa polskiego i unijnego; - 1

prawnikiem, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze posiadającym co
najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z
udziałem funduszy venture capital, private equity, bądź alternatywnych funduszy
inwestycyjnych. Jedna osoba może pełnić obie funkcje prawnika. Zamawiający dopuszcza
wykazanie dla spełnienia warunku, doświadczenia w pełnych latach przyjmując, że 1 rok =
12 miesięcy bez względu na formę zatrudnienia. Z treści przedłożonych dokumentów i
oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione
warunki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ (informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). 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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona
usługa oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Wykaz osób - które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe
informacje należy przedstawić w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1. powyżej: składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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 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 właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminie
analogicznym jak wskazany w pkt 4 powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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 6 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej. Oferty w wersji
elektronicznej składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/) z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z
następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w
oryginale. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest

dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Dokumenty składane w wersji elektronicznej
należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji. Szczegółowe informacje opisane są w rozdziale 12 SIWZ.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

30,00

Doświadczenie kluczowego zespołu Wykonawcy 60,00
Czas realizacji zamówienia

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w
sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej
dokonanie podyktowane jest w szczególności: 1) zmniejszeniem wysokości cen za
poszczególne elementy Przedmiotu Umowy; 2) zmianą stanu prawnego regulującego
Przedmiot Umowy; 3) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub
niecelowość dalszej realizacji Umowy; 4) działaniem siły wyższej rozumianej jako
nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, tego
typu jak m. in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił
przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary,
epidemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy; 5)
działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; 6)
rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, w szczególności omyłki pisarskie,
rozbieżności pomiędzy postanowienia Umowy a SOPZ, których nie można usunąć w inny

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej:
przetargi@ncbr.gov.pl. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zaleca się komunikację za pomocą poczty elektronicznej. 2.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
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