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I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

AKCELERATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH PIONIER SP. Z O. O.
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
Telefon: +48 32 420 73 54
Adres e-mail: marzena.bosakowska@atipionier.pl
Adres internetowy: www.atipionier.pl
II.

INFORMACJE O DOKUMENTACH POSTĘPOWANIA.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów Postępowania można
uzyskać pod adresem: www.atipionier.pl oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
III.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE.

Zamawiający otrzymał od NCBiR grant na realizację Projektu, po przeprowadzeniu
Konkursu przez NCBiR.
Umowa o powierzenie grantu została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego.
Celem Projektu jest rozwiązywanie istotnych społecznie lub gospodarczo problemów
współczesnych polskich miast i aglomeracji miejskich, przy wykorzystaniu ICT, a w
szczególności technologii z obszaru tzw. Internetu rzeczy oraz rozpropagowanie tematyki
zamówień przedkomercyjnych.
Niniejsze Postępowanie jest częścią Projektu prowadzonego przez Zamawiającego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze)
IV.

TRYB POSTĘPOWANIA.
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1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie
przepisów

Kodeksu

Cywilnego,

Ogłoszenia

oraz

odpowiednich

postanowień

Regulaminu Projektu.
2. Zapytanie

ofertowe,

jest

zgodnie

z

zasadą

konkurencyjności,

regulowaną

w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem dot. kwalifikowania
kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC.
3. Do Postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.
4. Postępowanie ma charakter otwarty i jest prowadzone w języku polskim.
5. Postępowanie wszczyna się z momentem upublicznienia Ogłoszenia na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz równolegle na stronie
www.atipionier.pl.
6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania Wykonawców.
7. Wykonawcy, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie
przekazany projekt Umowy do dalszych uzgodnień.
8. Zamawiający może zakończyć Postępowanie w każdym czasie, bez podania
przyczyn, nie dokonując wyboru Oferty, ani nie podpisując Umowy. Zamawiający
zakończy Postępowanie, jeśli w Postępowaniu nie zostanie złożony żadna Oferta,
bądź wszystkie złożone Oferty będą podlegały odrzuceniu.
9. Informację o zakończeniu Postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej.

V.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania został zawarty w Załączniku nr 1 do
Ogłoszenia.

VI.

KOŃCOWY TERMIN REALIZACJI USŁUG.
Realizacja usług eksperckich musi zostać zakończona do 01.08.2019 roku.
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VII.

CZĘŚCI POSTĘPOWANIA.

1. Postępowanie nie jest podzielone na części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VIII.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

1. W Postępowaniu Oferty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2. Zamawiający w

celu

usprawnienia

porozumiewania

dopuszcza,

aby

Oferty,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywali faksem lub
drogą elektroniczną. Oferty, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu.
3. Oferty, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie, na adres:
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44b (po. 208)
44-100 Gliwice
z dopiskiem: „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU PN. SYSTEM
MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO"
ZNAK POSTĘPOWANIA: 18/02/2019/EKSPERTYZY
Godziny pracy Zamawiającego: 8.00 – 16.00 (dni robocze).
b) drogą elektroniczną na adres e – mail: marzena.bosakowska@atipionier.pl

IX.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wojciech Jeszka
Telefon: +48 509 170 525
Adres e-mail: wojciech.jeszka@atipionier.pl
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Marzena Bosakowska
Telefon: +48 32 420 73 54
Adres e-mail: marzena.bosakowska@atipionier.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 8.00 – 16.00 (dni robocze).
X.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udział w Postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
b. Wiedza i doświadczenie Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił
udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu optymalizacji schematyzacji
geometrycznej wybranych danych wejściowych do systemów rozwiązań
minimalizujących problem miast i aglomeracji miejskich w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej.
opracowania

Bezwzględnie

minimalne

zrealizowane

w

doświadczenie
ciągu

to

3

ostatnich

5 lat.
c. Potencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, by
Wykonawca

dysponował

i

wyznaczył

minimum

3

osoby,

które

będą

bezpośrednio realizować usługi eksperckie. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wypełni Formularz, będącym Załącznikiem 5 do
Ogłoszenia, wskazując Listę min 3 osób, ich wykształcenie oraz informacje
o doświadczeniu zawodowym, zbieżnymi z przedmiotem usług eksperckich.
e. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca
umożliwiającą

musi

dysponować

wykonanie

sytuacją

zamówienia.

ekonomiczną

Zamawiający

uzna

i

finansową
warunek

za

spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w Formularzu ofertowym będącym
Załącznikiem 2 do Ogłoszenia, iż spełnia ten warunek.
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2. Wykonawcy składający Ofertę nie mogą być powiązani z Zamawiającym
kapitałowo lub osobowo. W celu potwierdzenia braku powiązań każdy
Wykonawca składający Ofertę będzie zobowiązany załączyć do Wniosku
oświadczenie o braku powiązań zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Ogłoszenia.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w
oświadczeniach i dokumentach dołączonych do Oferty.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Złożenie większej liczby Ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Treść Oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
3. Oferta musi składać się z następujących dokumentów:
a) Formularz Oferty - zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Ogłoszenia;
b) Formularz rzeczowo-finansowy – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Ogłoszenia;
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zgodnie z treścią
Załącznika nr 4 do Ogłoszenia;
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań dotyczących uczestnictwa
w postępowaniu – zawarte w Formularzu Oferty - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
e) Wykaz osób – proponowany skład zespołu – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do
Ogłoszenia.
4. Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do
Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami oraz odpowiadać ich
treści.
7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich
tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).
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8. Wszelkie zmiany w treści Oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być
parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie
będą uwzględniane.
9. Oferty składane w formie pisemnej należy opakować w następujący sposób:
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44b (pok. 208)
44-100 Gliwice
Oferta w postępowaniu pt. „OPRACOWANIE EKSPERTYZY DLA POTRZEB PROJEKTU
PN. SYSTEM MONITOROWANIA RYZYKA POWODZIOWEGO, ZNAK POSTĘPOWANIA:
18/02/2019/EKSPERTYZA, „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.03.2019 r.”
10. Oferty składane elektronicznie:
Wysłać drogą elektroniczną na adres e – mail: marzena.bosakowska@atipionier.pl
11. Przed upływem terminu składania Ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać
Ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu Oferty Wykonawca powinien
doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert. Oświadczenie
o wycofaniu Oferty lub wprowadzeniu zmian winno przesłane tak jak Oferta, oraz
być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
13. Zamawiający poprawi w Ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe

(z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

dokonanych

poprawek), inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Ogłoszeniem
niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiony.
14. Wnioski złożone w terminie lub po nie podlegają zwrotowi.

XII.

UZUPEŁNIENIA / WYJASNIENIA OFERT
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz
błędów w dokumentacji.

Zamawiający

będzie

realizował to uprawnienie

z

zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Oferty
które nie zostały uzupełnione, lub co do których nie złożono dodatkowych wyjaśnień,
lub złożone wyjaśnienia / uzupełnienia nie są wystarczające zostaną odrzucone.
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XIII.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ POSTĘPOWANIE

1. Termin składania Ofert upływa w dniu 26.03.2019 r. godz. 16.00
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
3. Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl a także swojej stronie
www.atipionier.pl informacje o wyborze najkorzystniejszej Oferty.
4. W razie złożenia Wniosku po terminie, Zamawiający − niezwłocznie zawiadomi
o tym fakcie Wykonawcę.
5. W przypadku przesyłki nadanej za pośrednictwem operatora wyznaczonego
(Poczta Polska), za skuteczne
w

placówce operatora

złożenia Oferty

wyznaczonego przed

uznaje się
terminem

nadanie Oferty
składania

Ofert.

W przypadku wysłania Oferty w inny sposób, za termin złożenia Oferty uznaje się
datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Uwaga: Złożenie Oferty w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować
niezachowaniem terminu wyznaczonego na składanie Ofert z winy Wykonawcy.
Oferta taka zostanie uznana jako złożona po terminie.

XIV.

INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE WNIOSKÓW

1. Przy wyborze Ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena Oferty - waga 100% (C)
Liczona według następującego wzoru:
C = 100 x ( Cn / Co),
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych rozpatrywanemu Wnioskowi,
Cn - oznacza najniższą wysokość oczekiwanego dofinansowania za realizację
Przedmiotu Postępowania,
Co - oznacza wysokość oczekiwanego dofinansowania w rozpatrywanym
Wniosku za realizację Przedmiotu Postępowania.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 100 pkt.
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2. Zamawiający na tej podstawie ustali kolejność Ofert złożonych w Postępowaniu.
3. Dla potrzeb oceny Ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części
tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Komisja Zamawiającego dokona badania i oceny Ofert pod kątem ich zgodności
z niniejszym Ogłoszeniem i spełnienia kryteriów oceny Ofert.
5. Wykonawcy

nie spełniający warunków

udziału w

Postępowaniu zostaną

wykluczeni z Postępowania, zaś Oferty niespełniające wymogów określonych
w Ogłoszeniu zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, którego Oferta otrzymała największą
liczbę punktów w kryteriach oceny Ofert.
7. W przypadku, gdy cena Oferty ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza
zaplanowaną wartość zamówienia, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania może przeprowadzić
dodatkowe negocjacje wzywając wszystkich nieodrzuconych Wykonawców do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania w każdym czasie,
bez podania przyczyn, nie dokonując wyboru Ofert, ani nie zawierając Umowy.

XV.

CZYNNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieści
informacje na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
a także swojej stronie www.atipionier.pl.
2. Po

dokonaniu

wyboru

najkorzystniejszej

Oferty

Zamawiający

przekaże

Wykonawcy, którzy został wybrany projekt Umowy.
3. Zamawiający może przeprowadzić z Wykonawcą negocjacje dotyczące projektu
Umowy.
4. Po ustaleniu finalnej wersji Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę, do
podpisania Umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż
5 dni od daty doręczenia wezwania.
5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
Umowy Zamawiający może podpisać Umowę z Wykonawcą, którego Oferta
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu
w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy
Działanie 3.3. PO PC – „e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów
społecznych lub gospodarczych”
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13 983 252,24 zł Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 13 729 065,30 zł
Dofinansowanie Projektu wynosi 10 983 252,24 zł Projekt współfinansowany z środków Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

-9-

została

sklasyfikowana

na

kolejnej

pozycji

w

rankingu

złożonych

Ofert

przeprowadzając uprzednio z takim Wykonawcą ustalenia dotyczące treści
projektu Umowy zgodnie z niniejszym Rozdziałem XV, chyba że zajdą przesłanki
zakończenia Postępowania.

XVI.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA

1. Wykonawca w trakcie Postępowania może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ofert wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na
składanie Ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu,
o którym mowa w ust. 1 powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także swojej stronie
www.atipionier.pl. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
7. Zamawiający może, przed upływem terminu do składania Ofert zmienić treść
Ogłoszenia.

Dokonaną

niezwłocznie

w

ten

sposób

zamieści

zmianę

na

Ogłoszenia
stronie

Zamawiający
internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

a także swojej stronie

www.atipionier.pl.

w

W

przypadku

dokonania

zmiany

treści

Ogłoszenia

Zamawiający może wydłużyć termin na składanie Ofert.
4. Podmiotom zainteresowanym udziałem w Postępowaniu, nie będą przysługiwały
względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku ze zmianą warunków
Postępowania, ani zakończeniem Postępowania bez wyboru Ofert.

XVII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania przebiegu pracy, w miejscu
realizacji umowy.
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2. Wykonawca wskaże osobę, która będzie kierować całością pracy badawczej ze
strony Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu
całości pracy.
4. Odbiór wykonywanych prac odbywać się będzie komisyjnie z udziałem
przedstawicieli obydwu Stron, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa prawa
majątkowe autorskie do utworów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, na
terytorium całego świata, na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w
dacie zawarcia Umowy, włączając wszystkie pola eksploatacji wymienione w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczególności na następujących polach:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dzieła – wytwarzania dowolną techniką,
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
oraz utrwalania dzieła na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili
zawarcia umowy w tym na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających
eksploatację dzieła przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju
technik multimedialnych;
b) zwielokrotnienia dzieła przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili
zawarcia umowy (w tym technik cyfrowej i audiowizualnej), na nośnikach o
których mowa w pkt a,
c) wprowadzenia do pamięci komputera lub innego rodzaju pamięci trwałej lub
nietrwałej,
d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami dzieła – wprowadzenie do
obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek
zmian, w tym zmian dotyczących treści i grafiki.
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6. Zamawiający nabywa ponadto wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do dzieła w zakresie terytorialnym i czasowym, na
polach eksploatacji, o których mowa w ust. 6.
7. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający, z chwilą odbioru Umowy, nabywa
prawo własności dostarczonych mu przez Wykonawcę egzemplarzy dzieła
(oryginału, kopii itp.) bez względy na technikę utrwalenia i nośnik, na którym
nastąpiło utrwalenie.
8. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń wobec
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw
autorskich do dzieła będącego przedmiotem umowy oraz za nabycie przez
Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.
9. Wykonawcy przysługuje prawo do bezpłatnego wykorzystania wyników pracy, do
celów prowadzonej działalności naukowej (rozpraw doktorskich, habilitacyjnych,
itp.).

XVIII.

OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów realizacji
zawartej z Wykonawcą umowy:
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie
był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

XIX.

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
W

przedmiotowym

postępowaniu Zamawiający nie

przewiduje

udzielania

zamówień uzupełniających.
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XX.

Załączniki do Ogłoszenia
1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz Oferty
3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz rzeczowo-cenowy
4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wzór oświadczenia o braku powiązań
5. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wzór wykazu osób – proponowanego składu
opracowującego ekspertyzę
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