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oznaczenie postępowania KC/AIDS/DZP/270-24/2020
przedmiot postępowania: przeprowadzenie analiz statystycznych danych uzyskanych z Punktów Konsultacyjno–
Diagnostycznych (PKD) za rok 2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
D ział I – try b ud zie le ni a z am ó wie ni a
1. Krajowe Centrum ds. AIDS, działając zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu zawarcie umowy, której przedmiot określono w Dziale II
zaproszenia.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).
D ział I I – o pis pr ze dmi o tu za m ó wi e nia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego analiz statystycznych
danych uzyskanych z Punktów Konsultacyjno–Diagnostycznych (PKD) za rok 2019, opisu wyników analiz,
interpretacji wyników oraz sformułowania wniosków. Wyniki analiz przedstawione mają zostać w formie raportu
w języku polskim i angielskim (w formacie Word/PDF) oraz prezentacji ustnej (w oparciu o raport w formacie
Power Point).
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 30 000,00 zł brutto.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia na zasadach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na
całość zamówienia.
D ział I I I – te r min wy k o nania za m ó wie nia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni (kalendarzowych) licząc
od dnia zawarcia umowy.
D ział I V – w ar un ki u dzi ału w p os t ę p o wani u
1. Do udziału w postępowaniu może przystąpić każdy Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, co oznacza że:
a) Wykonawca będący osobą fizyczną albo żaden z urzędujących członków organu zarządzającego lub
nadzorczego wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
b) wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
c) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;
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2) spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykaże, że:
a) posiada doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje: co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie badań
o tematyce społecznej lub o tematyce zdrowotnej, każda o wartości minimum 15 000,00 zł brutto.
/UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden
z Wykonawców (lub kilku z nich łącznie) musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego./
/UWAGA: Jeżeli Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, wykaże zamówienia, których wartość
wyrażona jest w walucie innej niż PLN, winien on dokonać przeliczenia wartości zamówienia na PLN,
wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wszczęcia niniejszego
postępowania./
b) skieruje do realizacji zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości, co oznacza zespół, w którego skład wchodzi co najmniej:
− kierownik projektu posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie badawcze
(praca na stanowisku badacza) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym koordynowaniu
i prowadzeniu projektów badawczych, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert uczestniczył w co najmniej 3 projektach związanych z tematyką prozdrowotną,
− ekspert ds. analiz posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie analityka,
który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej
3 projektach związanych z tematyką prozdrowotną.
/UWAGA: w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w wyżej określonym zakresie, podać ich wykształcenie wraz z nazwą
ukończonej uczelni wyższej, ukończony kierunek i uzyskany tytuł zawodowy, podać liczbę lat doświadczenia
w opisanym dla danej osoby zakresie oraz podać projekty, w których dana osoba uczestniczyła w wymaganym
w warunku zakresie wraz z terminem ich wykonania, a także wskazaniem podmiotu na rzecz którego
realizowano dany projekt/
W celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w ust. 1, Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie zawiera się w treści formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) oraz dokumenty wskazane w dziale V.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez weryfikację dokumentów
i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie składający ofertę, muszą wykazać, że żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie
okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 oraz że co najmniej jeden z nich (lub więcej niż jeden łącznie) spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 2.
Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są wskazać reprezentanta Wykonawców oraz adres
korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z postępowaniem,
ze skutkiem doręczenia do wszystkich Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że najpierw dokona rozpatrzenia ofert w kontekście przesłanek odrzucenia oraz dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów,
potwierdzających powyższe okoliczności w zakresie określonym w niniejszym zaproszeniu.
Dział V – wymogi formalne Oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego zaproszenia, zawierający w szczególności oświadczenie o oferowanym przedmiocie
zamówienia, cenie za realizację zamówienia, terminie realizacji zamówienia, warunkach płatności, terminie
związania ofertą, podwykonawcach oraz oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy
bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
wykluczenia;
2) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) – jeżeli upoważnienie do dokonania
określonych czynności nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru);
3) dokumenty wymagane do oceny oferty w ramach kryterium „Ocena merytoryczna” – w celu umożliwienia
dokonania oceny oferty w kryterium oceny ofert opisanym w dziale X Zaproszenia, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć:
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a) opis zakresu i koncepcji planu analiz danych – spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, zawierający w szczególności:
− opis zakresu wykorzystania zmiennych,
− opis planu analiz danych,
b) opis koncepcji przygotowania Raportu – spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, zawierający w szczególności:
− opis koncepcji przygotowania Raportu,
− sposoby zapewnienia poprawności wnioskowania na podstawie planowanych analiz,
c) opis dokumentacji analitycznej – spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, zawierający w szczególności:
− sposoby zapewnienia spójności bazy danych w formacie SPSS,
− standard opisu zmiennych i ich wartości w języku polskim;
4) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług, o których mowa w dziale IV ust. 1 pkt 2 lit. a, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały należycie wykonane – wzór
wykazu usług stanowi załącznik nr 4A do niniejszego zaproszenia,
b) dowody, o których mowa powyżej, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4B do niniejszego zaproszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dla której wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
4. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty i oświadczenia powinny przedstawiać stan faktyczny i prawny
aktualny na dzień złożenia oferty.
5. Oferta oraz wszystkie składane wraz z nią dokumenty i oświadczenia (również te złożone na załączonych
do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii każdego z dokumentów
w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, wskazujące umocowanie podmiotu (osoby) działającej w imieniu
i na rzecz podmiotów składających wspólnie ofertę.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie poprzedniego zapisu i wstawienie nowego
wraz z datą dokonania poprawki.
9. Wykonawca może wycofać lub zmienić złożoną ofertę jedynie przed upływem terminu składania ofert.
10. W przypadku gdy w ofercie zawarte zostały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom. W takim przypadku oferta
powinna zostać sporządzona w taki sposób, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte były
w osobnym dokumencie (dokumentach), który będzie można w łatwy sposób odłączyć od oferty.
11. Oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu w toku
realizacji zamówienia.
D ział V I – bad anie o fe r t
1. Na etapie badania ofert Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
2) poprawiać w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe i inne omyłki, które Zamawiający
będzie mógł poprawić bez dokonania istotnej zmiany w treści oferty;
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3) wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów wskazanych
w treści niniejszego zaproszenia, z wyjątkiem dokumentów i oświadczeń składanych w celu umożliwienia
dokonania oceny oferty w kryteriach oceny ofert;
4) wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) treść oferty jest niezgodna z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zaproszenia;
2) Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów podlegających ocenie merytorycznej w kryterium „Ocena
merytoryczna” albo uzyska w tym kryterium 0 (zero) pkt;
3) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
4) Wykonawca nie złoży wymaganych zgodnie z treścią niniejszego zaproszenia oświadczeń lub dokumentów i nie
uzupełni ich na wezwanie Zamawiającego – z zastrzeżeniem, że uzupełnieniu nie podlegają elementy oferty
oceniane w ramach kryteriów oceny ofert;
5) Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub złożone wyjaśnienia potwierdzą, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym została złożona przez osoby nieuprawnione
do reprezentacji Wykonawcy;
7) oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
Zamawiający może odstąpić od żądania wyjaśnień lub wezwania do uzupełnienia dokumentów, jeżeli ich złożenie
nie będzie miało wpływu na wynik postępowania. W takiej sytuacji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach opisanych w Dziale X niniejszego zaproszenia w odniesieniu
do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przypadku, gdy zostanie złożona wyłącznie jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może dokonać
jej wyboru bez przeprowadzania oceny ofert na zasadach opisanych w Dziale X niniejszego zaproszenia.
W przypadku, gdy cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza będzie przekraczać kwotę jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

D ział V II – te r min z wią zania ofe rtą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu na składanie ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego.
D ział V II I – te rmi n zł oż e n i a ofe rty
1. Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2020 r. o godz. 10.00
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Samsonowskiej 1,
02-829 Warszawa – sekretariat, w godzinach: 10.00 – 15.00
3. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa
analiza statystyczna danych uzyskanych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020
oraz opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku niedostosowania się do powyższego
wymogu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty.
4. 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.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Samsonowskiej 1, 02-829 Warszawa, sala konferencyjna
na parterze, w dniu 16 września 2020 r. o godz. 10:30.
6. Otwarcie ofert jest jawne.

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020
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D ział I X – o p is s p o s ob u o b lic zani a ce ny o fe r ty
1. Cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia winna zostać określona w formularzu ofertowym,
poprzez podanie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na
zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty należny podatek od towarów i usług. Stawka podatku od towarów
i usług winna zostać określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
4. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór 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 wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
D ział X – o pis k ry te ri ó w, kt ó ry mi Za ma wi ając y bę d zie się kie r o w ał p rzy wyb o rze o fe r ty
wr az z p od an ie m zn a cz e n ia tych k ry te ri ó w o ra z s p os o bu oce ny ofe rt
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach
wskazanych w ust. 2.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Cena

Ocena
merytoryczna

RAZEM

Waga [%]

Liczba
punktów

50%

50

50%

50

100%

100

Sposób oceny wg wzoru

Najniższa łączna cena ofertowa brutto spośród
ocenianych ofert
C = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Łączna cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w ramach
poszczególnych podkryteriów oceny merytorycznej
M = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Maksymalna łączna liczba punktów uzyskana w ramach
poszczególnych podkryteriów oceny merytorycznej spośród
badanych ofert
────────────────────

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+M
gdzie:
L – całkowita liczb punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert;
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”;
M – punkty przyznane w kryterium „Ocena merytoryczna”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto zaoferowanej
za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w „Formularzu ofertowym”
i przeliczona według wzoru wskazanego w tabeli przedstawionej w ust. 2.
5. Ocena punktowa w kryterium „Ocena merytoryczna” dokonana zostanie na podstawie liczby punktów przyznanych
na podstawie oceny dokumentów, o których mowa w dziale V ust. 1 pkt 3 niniejszego zaproszenia złożonych wraz
z ofertą i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena merytoryczna oferty w ramach poszczególnych podkryteriów oceny opierać się będzie o trzy główne kryteria
opisane w tabeli poniżej, za które przyznane zostaną punkty. Każde z kryteriów oceniane będzie niezależnie, przy
czym kryteria składają się z podkryteriów ocenianych także niezależnie. Oferenci zobowiązani są przedstawić opisy
stanowiące odpowiedzi na kolejne punkty i podpunkty kryteriów oceny merytorycznej.
Charakterystyka kryteriów wraz z zakresem liczby punktów przyznawanych ofertom ocenianym za poszczególne
kryteria przedstawiona jest w poniższej tabeli.
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Kryterium oceny merytorycznej oferty
1. Opis zakresu i koncepcji planu analiz danych
1.1. Opis zakresu wykorzystania zmiennych
1.2. Opis planu analiz danych
2. Opis koncepcji przygotowania Raportu
2.1. Opis koncepcji przygotowania Raportu
2.2. Sposoby zapewnienia poprawności wnioskowania na podstawie planowanych analiz
3. Opis dokumentacji analitycznej
3.1. Sposoby zapewnienia spójności bazy danych w formacie SPSS
3.2. Standard opisu zmiennych i ich wartości w języku polskim
Razem

Liczba możliwych do
uzyskania punktów
0 – 20
0–8
0 – 12
0 – 12
0–8
0–4
0–8
0–4
0–4
0 – 40

Oferty zostaną ocenione przez biegłego powołanego przez Zamawiającego do oceny ofert w kryterium „Ocena
merytoryczna” zgodnie z następującymi zasadami:
Lp.
1.1

1.2

Podkryterium
Opis zakresu wykorzystania
zmiennych

Opis planu analizy danych

▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.1

Opis koncepcji przygotowania
Raportu

▪
▪
▪
▪

2.2

Sposoby zapewnienia
poprawności wnioskowania
na podstawie planowanych
analiz

▪
▪
▪

3.1

Sposoby zapewnienia
spójności bazy danych w
formacie SPSS

▪
▪
▪

3.2

Standard opisu zmiennych i
ich wartości w języku polskim

▪
▪

Szczegółowe zasady oceniania oferty
0 pkt. za nieadekwatny i niekompletny opis zakresu wykorzystania zmiennych
4 pkt. za mało adekwatny i wykazujący braki pod względem kompletności opis
zakresu wykorzystania zmiennych
8 pkt. za adekwatny i kompletny opis zakresu wykorzystania zmiennych
0 pkt. za niekompletny lub nieadekwatny opis planu analizy danych
6 pkt. za wykazujący braki pod względem kompletności lub adekwatności opis
planu analizy danych
12 pkt. za kompletny i adekwatny opis planu analizy danych
0 pkt. za niekompletny lub/i nieadekwatny opis koncepcji przygotowania Raportu
4 pkt. za wykazujący braki pod względem kompletności lub/i adekwatności opis
koncepcji przygotowania Raportu
8 pkt. za kompletny i adekwatny opis koncepcji przygotowania Raportu
0 pkt. za niespójny, nieprzejrzysty oraz niekompletny opis sposobów zapewnienia
poprawności wnioskowania
2 pkt. za opis sposobów zapewnienia poprawności wnioskowania wykazujący
braki pod względem przejrzystości i/lub spójności i/lub kompletności
4 pkt. za kompletny, spójny i przejrzysty opis sposobów zapewnienia
poprawności wnioskowania
0 pkt. za niekompletny lub nieadekwatny opis sposobów zapewnienia spójności
bazy danych w formacie SPSS
2 pkt. za wykazujący braki pod względem kompletności lub adekwatności opis
sposobów zapewnienia spójności bazy danych w formacie SPSS
4 pkt. za kompletny i adekwatny opis sposobów zapewnienia spójności bazy
danych w formacie SPSS
0 pkt. za niespójny, nieprzejrzysty oraz niekompletny opis standardu opisu
zmiennych i ich wartości w języku polskim
2 pkt. za opis standardu opisu zmiennych i ich wartości w języku polskim
wykazujący braki pod względem przejrzystości i/lub spójności i/lub kompletności
4 pkt. za kompletny, spójny i przejrzysty opis standardu opisu zmiennych i ich
wartości w języku polskim

Biegły dokonując oceny ofert sporządzi wyjaśnienie i uzasadnienie przyznanej punktacji. Łączna liczba punktów
przyznanych w poszczególnych podkryteriach oceny merytorycznej zostanie przeliczona na liczbę punktów
w kryterium według wzoru wskazanego w tabeli przedstawionej w ust. 2.
Niezłożenie wraz z ofertą dokumentów podlegających ocenie merytorycznej albo uzyskanie 0 pkt w kryterium
„Ocena merytoryczna” będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.
6. Punktacja w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona
wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020
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którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych
ofertach.

Dział XI – informacje o formalnościach ja kie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
powiadomiony o miejscu i termie zawarcia umowy, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, a także okres gwarancji i rękojmi,
jeżeli ma zastosowanie) oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Dział XII – osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje winny być przekazywane w formie pisemnej
na adres: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres:
aids@aids.gov.pl. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania korespondencji za pomocą faksu
oraz przekazywania korespondencji na inny adres poczty elektronicznej niż wskazany wyżej.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, dokumentów oraz wniosków drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji.
3. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego winna być oznaczona
numerem sprawy wskazanym w niniejszym zaproszeniu.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Magdalena Spólnik i Pani Kinga Kaniewska.
W załączeniu:
opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia – załącznik nr 1,
formularz ofertowy – załącznik nr 2,
wzór umowy – załącznik nr 3,
wykaz usług – załącznik nr 4A,
wykaz osób – załącznik nr 4B,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – załącznik nr 5.

Signed by /
Podpisano przez:
Barbara DanilukKula
Date / Data: 202009-04 13:39
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Załącznik nr 1 do zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego analiz statystycznych danych
uzyskanych z Punktów Konsultacyjno–Diagnostycznych (PKD) za rok 2019, opisu wyników analiz, interpretacji wyników
oraz sformułowania wniosków. Wyniki analiz przedstawione mają zostać w formie raportu (w formacie Word) oraz
prezentacji ustnej (w oparciu o raport w formacie Power Point).
I. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przedstawienia w formie pisemnej, wstępnej koncepcji planu oraz zakresu analizy danych i przedłożenia jej
Zamawiającemu. Wstępna koncepcja planu analiz zostanie skonkretyzowana i dopracowana w ramach prac
przygotowawczych. Wstępny opis koncepcji planu oraz zakresu analizy danych, koncepcji przygotowania Raportu oraz
dokumentacji analitycznej winien być elementem oferty. Opis ten jest przedmiotem oceny przez Zamawiającego oferty
badawczej w ramach niniejszego postępowania. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy powyższe
wstępne opisy zostaną skonkretyzowane i dopracowane w ramach prac przygotowawczych i zostaną przedstawione
przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych do akceptacji
dokumentów, w terminie 5 dni roboczych, każdorazowo od otrzymania skonkretyzowanej i dopracowanej propozycji.
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przekazać mu
poprawioną wersję lub odnieść się do nich, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag (w przypadku
pierwszej korekty), w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kolejnej korekty.
2) Analizy danych za rok 2019, zebranych od osób zgłaszających się do Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD), ze
szczególnym uwzględnieniem charakterystyki społeczno – demograficznych osób zgłaszających się do PKD i wymiarów,
opisanych w części II OPZ. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zbiór danych w formacie CSV (Comma-Separated
Values).
3) Przygotowania raportu w formacie Word oraz PDF, zawierającego
- w części metodologicznej:
• cel i przedmiot analiz
• uzasadnienie przyjętego planu analiz statystycznych wraz z uzasadnieniem (zakresu analiz i hipotezy badawcze)
• charakterystyka i ocena wykorzystanych danych
- w części merytorycznej:
• szczegółową koncepcję analiz wraz z hipotezami
• prezentację wyników analiz statystycznych (także w formie graficznej)
• interpretację wyników w kategoriach społeczno-demograficznych
• podsumowanie (wnioski z analiz), w tym prognozę dynamiki zjawisk w oparciu o uprzednie raporty
• Aneks (Raport tabelaryczny z uwzględnieniem podstawowych charakterystyk społeczno-demograficznych osób
zgłaszających się do PKD)
Raport winien być poprzedzony:
• streszczeniem raportu i opisem kluczowych wniosków
• spisem treści
• wprowadzeniem (zawierającym opis celu i przedmiot analiz)
Objętość raportu winna liczyć co najmniej 50 stron (maksymalnie 75 stron). Raport w wersji drukowanej winien być
przygotowany w 2 egzemplarzach (druk kolorowy) oraz w formie elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD/DVD.
4) Przygotowania i przekazania raportu w formacie Power Point (w edytowalnej wersji elektronicznej oraz w wersji
papierowej) zgodnie ze strukturą Raportu w formacie Word/PDF, w języku polskim i angielskim. Raport przedstawiony
zostanie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę opracowującą raport, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
a) Powyższe Raporty (w formacie Word/PDF oraz Power Point) winny zostać przygotowane w sposób jasny, rzeczowy,
z zachowaniem zasad poprawności języka polskiego. Raporty winny być opatrzone logo Krajowego Centrum ds.
AIDS oraz zawierać adres Web Zamawiającego (aids.gov.pl).
b) Prezentacja winna zawierać logo Krajowego Centrum ds. AIDS oraz informację o wykonawcy badania (wyłącznie na
slajdzie końcowym).
5) Przygotowania informacji prasowej dotyczącej wyników analizy danych zebranych w PKD w 2019. Notatka prasowa,
zawierająca najistotniejsze informacje o wynikach analizy winna mieć objętość ok. 3600 znaków (ze spacjami) oraz
zawierać wizualizacje wyników. Podstawą jej przygotowania winien być Raport.
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6) Przekazania dokumentacji analitycznej (rozumianej jako baza danych w formacie SPSS z opisem zmiennych i ich wartości
w języku polskim), wraz z plikami poleceń definiującymi/opisującymi zmienne w zbiorze oraz dokumentującymi
wykonane analizy.
Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji, z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego, wszelkich prac
podejmowanych w ramach niniejszego postępowania, tzn. koncepcji planu (schematu) analiz statystycznych, konstrukcji i
zawartości raportu, prezentacji oraz innych prac związanych z realizacją zamówienia.
II. Zakres analiz.
Analizy ogólne (na poziomie całej zbiorowości) winny w szczególności uwzględniać:
1. Charakterystykę społeczno-demograficzną interesantów PKD (osób zgłaszających się do PKD) wg zmiennych
„metryczkowych” dostępnych w ankiecie PKD (płeć, wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, lokalizacjapowiat/województwo). Struktura osób zgłaszających się do PKD winna zostać porównana ze strukturą demograficzną
populacji według danych GUS oraz z danymi z innych badań realizowanych na ogólnopolskich próbach losowych (w
ofercie należy podać źródła badań, na które Wykonawca planuje się powołać).
2. Szczegółowy opis populacji interesantów PKD z uwzględnieniem: powodu zgłoszenia oraz występowania zachowań
ryzykownych sprzyjających zakażeniu (w tym: liczby partnerów seksualnych, kontaktów seksualnych z osobami tej
samej płci, kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia, kontaktów seksualnych pod wpływem substancji
psychoaktywnych, kontaktów seksualnych z osobami HIV+, stosowania substancji odurzających w iniekcjach itd.)
3. Analizę związków między cechami społeczno-demograficznymi interesantów PKD, a wskaźnikami zachowań
ryzykownych sprzyjających zakażeniu (w tym: liczby partnerów seksualnych, kontaktów seksualnych z osobami tej
samej płci, kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia, kontaktów seksualnych pod wpływem substancji
psychoaktywnych, kontaktów seksualnych z osobami HIV+, stosowania substancji odurzających w iniekcjach itd.);
4. Opis powodów wykonania/ braku wykonania testów oraz opis skali wykrywalności zakażeń. Analiza związków między
cechami społeczno-demograficznymi interesantów PKD a wynikami testów.
Dodatkowo przewiduje się pogłębione analizy w grupach wyróżnionych ze względu na:
− wiek (3 grupy wiekowe: osoby poniżej 18 roku życia; osoby w wieku 18 – 25 lat; osoby w wieku powyżej 50 roku
życia)
− przyjmowanie środków psychoaktywnych drogą iniekcji (IDU)
− podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem środków psychoaktywnych
− podejmowanie kontaktów seksualnych z mężczyznami (tylko dla mężczyzn)
− stwierdzoną ciążę
− dodatni wynik testu
Analizy pogłębione w poszczególnych grupach winny obejmować:
1. Interesanci PKD w wieku poniżej 18 roku życia (zarówno wyniki dodatnie jak i ujemne testu):
1) związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV w podziale na płeć,
2) cechy charakterystyczne dla tej grupy wiekowej w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową,
3) stosowanie prezerwatyw,
4) liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
5) powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
6) kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
2. Interesanci PKD w wieku 18 – 25 lat (zarówno wyniki dodatnie jak i ujemne testu):
1)
związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV w podziale na płeć,
2)
cechy charakterystyczne dla tej grupy wiekowej w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i
innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową,
3)
stosowanie prezerwatyw,
4)
liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
5)
powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
6)
kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
3. Interesanci PKD w wieku powyżej 50 lat (zarówno wyniki dodatnie jak i ujemne testu):
1)
związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV w podziale na płeć,
2)
cechy charakterystyczne dla tej grupy wiekowej w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i
innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową,
3)
stosowanie prezerwatyw,
4)
liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
5)
powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
6)
kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020
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4. Interesanci PKD, którzy zadeklarowali przyjmowanie środków psychoaktywnych drogą iniekcji (IDU):
1)
związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV w podziale na płeć i wiek,
2)
cechy charakterystyczne dla tej grupy w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową,
3)
stosowanie prezerwatyw,
4)
liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
5)
powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
6)
kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
5. Interesanci PKD, którzy zadeklarowali podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem środków
psychoaktywnych:
1)
związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV w podziale na płeć i wiek,
2)
cechy charakterystyczne dla tej grupy w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową,
3)
stosowanie prezerwatyw,
4)
liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
5)
powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
6)
kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
6. Interesanci PKD, kobiety w ciąży (zarówno wyniki dodatnie jak i ujemne testu):
1)
związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV,
2)
cechy charakterystyczne dla tej grupy wiekowej w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i
innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową,
3)
stosowanie prezerwatyw,
4)
liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
5)
powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
6)
kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
7. Interesanci PKD, mężczyźni (zarówno wyniki dodatnie jak i ujemne testu), którzy zadeklarowali podejmowanie
kontaktów seksualnych z mężczyznami:
1)
cechy charakterystyczne dla tej grupy w kontekście zachowań sprzyjających zakażeniu HIV i innymi
chorobami przenoszonymi drogą płciową,
2)
stosowanie prezerwatyw,
3)
liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych,
4)
powody wykonania testu i liczba wykonanych testów w przeszłości,
5)
kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
8. Interesanci PKD, którzy otrzymali wynik dodatni w teście potwierdzenia:
1) charakterystyka społeczno-demograficzna zakażonych HIV, w tym w stosunek do populacji osób zgłaszających
się do PKD i z wynikiem ujemnym,
2) związki między cechami społeczno-demograficznymi a zachowaniami wiążącymi się z ryzykiem zakażenia HIV,
w tym analizę porównawczą osób z wynikiem dodatnim i ujemnym w tym zakresie,
3) związki zachowań/sytuacji wiążących się z ryzykiem zakażenia HIV (w tym między innymi stosowanie
prezerwatyw, liczba partnerów oraz rodzaj kontaktów seksualnych, powody wykonania testu i liczba
wykonanych testów w przeszłości, kontakty seksualne pod wpływem alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych), w tym analiza porównawcza osób z wynikiem dodatnim i ujemnym w tym zakresie,
4) współwystępowanie innych chorób przenoszonych drogą płciową, w tym analiza porównawcza osób z
wynikiem dodatnim i ujemnym pod tym kątem,
5) charakterystyka populacji kobiet zakażonych HIV, w tym analiza porównawcza w stosunku do populacji kobiet,
u których wynik był ujemny, uwzględniając częstość wykrywania zakażenia;
6) populacja mężczyzn zakażonych HIV, w tym analiza porównawcza w stosunku do populacji mężczyzn, u
których wynik był ujemny, uwzględniając częstość wykrywania zakażenia oraz zachowania ryzykowne;
7) populacja mężczyzn homoseksualnych lub/i mających kontakty seksualne z mężczyznami, w tym analiza
porównawcza w stosunku do populacji mężczyzn heteroseksualnych lub niemających kontaktów seksualnych z
mężczyznami, u których wynik był ujemny, uwzględniając częstość wykrywania zakażenia oraz zachowania
ryzykowne.
Dodatkowo, przewiduje się analizę pod kątem wypełniania przez PKD stawianych im zadań (w tym prewencji zakażeń).
Wnioski z tej analiz powinny być elementem/ częścią rozdziału „Podsumowanie” w raporcie.
Integralnym elementem realizacji powyższych zadań winno być wskazanie sposobów zapewnienia właściwych
standardów ich wykonania, w tym: charakterystyka doświadczeń wszystkich członków Zespołu badawczego (także,
analityków).
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III.

Harmonogram realizacji badania

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia (termin wykonania zamówienia
będzie zapisany w SIWZ oraz wzorze umowy).
Harmonogram będzie zawierał szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych czynności, jakie
Wykonawca będzie podejmował w ramach wszystkich etapów zamówienia, w tym:
− opracowania koncepcji planu analizy danych
− analizy zgromadzonych danych
− opracowania raportu zbiorczego
− przygotowania informacji prasowej
− prezentacji wyników.
Harmonogram będzie także uwzględniał czas niezbędny dla Zamawiającego na wnoszenie uwag lub zastrzeżeń do treści lub
formy raportów składanych mu przez Wykonawcę, jak również czas konieczny do uwzględnienia tych uwag lub zastrzeżeń
przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie miał prawo do wnoszenia uwag do proponowanego przez Wykonawcę harmonogramu w ciągu 3 dni
roboczych od jego otrzymania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w harmonogramie w terminie kolejnych 2 dni
roboczych.
W przypadku punktu 1. części I. OPZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń
do przedłożonych do akceptacji dokumentów, w terminie do 5 dni roboczych, każdorazowo od otrzymania
skonkretyzowanej i dopracowanej propozycji. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone
przez Zamawiającego i przekazać mu poprawioną wersję lub odnieść się do nich, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag (w przypadku pierwszej korekty), w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kolejnej korekty.
W przypadku punktów: 3., 4., 6. części I OPZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub
zastrzeżeń do raportów/treści informacji prasowej/prezentacji, w terminie do 5 dni roboczych każdorazowo od ich
otrzymania. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przekazać
mu poprawioną wersję raportów z badań lub odnieść się do nich, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag (w
przypadku pierwszej korekty), w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kolejnej korekty.

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020

Strona 11/25

Załącznik nr 2 do zaproszenia
Załącznik nr 2 do umowy

pieczęć Wykonawcy

Oferta dla Krajowego Centrum ds. AIDS
z siedzibą przy ul. Samsonowskiej 1, 02-829 Warszawa
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą przy
ul. Samsonowskiej 1, 02-829 Warszawa, którego przedmiotem jest przeprowadzenie analiz statystycznych danych
uzyskanych z Punktów Konsultacyjno–Diagnostycznych (PKD) za rok 2019 (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZP/27024/2020),
Ja/My niżej podpisany/ni (imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/cych ofertę):
___________________________________________________________
działając w imieniu Wykonawcy (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
numer NIP: _____________________________________________

oświadczam, co następuje:
1. Proszę

o

kierowanie

korespondencji

dotyczącej

postępowania

na

adres

poczty

elektronicznej

_______________________________________ lub faksem na numer ________________________________________
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę (cena winna być
wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku):
łączna cena netto:

____________ , __ zł

łączna cena brutto:

____________ , __ zł

stawka podatku VAT: ____ %
3. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni (kalendarzowych) licząc od dnia
zawarcia umowy Za wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór raportu, prezentacji oraz dokumentacji
analitycznej (zbioru danych, plików poleceń).
4. Akceptuję termin płatności wynoszący 30 dni licząc od dnia należytego wykonania zamówienia oraz przekazania
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z zaproszeniem do złożenia oferty i tym samym zobowiązuję się spełnić
wszystkie zawarte w nim warunki.
6. Oświadczam, że uzyskałem(-łam) od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego
przygotowania oferty.

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020
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7. Oświadczam, że akceptuję załączony do zaproszenia projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku
wyboru złożonej przeze mnie oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez
Niego wyznaczonym.
8. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
10. Oświadczam, że jestem związany(-na) niniejszą ofertą w terminie 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert (włącznie z tym dniem).
11. Do oferty załączam listę nazw (firm) podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie części
zamówienia, ze wskazaniem tej części.
12. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy _____________________________,
nr tel. ______________________, adres poczty elektronicznej: ______________________,
nr faksu
_________________________
13. W przypadku wyboru mojej oferty, informuję, że płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia, winny być
dokonywane na rachunku bankowy nr: _____________________________________________________________
14. Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, sporządzoną na
podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej „RODO”, która stanowi załącznik do
zaproszenia do składania ofert.1
15. Oświadczam, że przekazałem(-łam) osobom, których dane osobowe przekazałem(-łam) Zamawiającemu w związku
z udziałem w niniejszym postępowaniu, informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego,
sporządzoną na podstawie art. 14 RODO, która stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert. 2

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny
aktualny na dzień otwarcia ofert.

_______________, dnia _______________,

___________________________________
(czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy)

1
2

oświadczenie dotyczy wyłącznie Wykonawców będących osobami fizycznymi
oświadczenie dotyczy osób, których dane osobowe Wykonawca przekazał Zamawiającemu

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020
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Załącznik nr 3 do zaproszenia
UMOWA NR

/2020

zawarta w dniu ……. 2020 roku w Warszawie
pomiędzy:
Krajowym Centrum ds. AIDS – państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia –
z siedzibą w Warszawie (02-829) przy ul. Samsonowskiej 1, NIP: 951-16-03-419, REGON: 010361670, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………….,
a
spółką ……………………., z siedzibą w …………. (…………) przy ul. ………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………… w ………, ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem …………, o kapitale zakładowym w wysokości ……… zł, NIP: …………,
REGON: ……………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………..,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zawarto
umowę o następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego analiz
statystycznych danych uzyskanych z Punktów Konsultacyjno–Diagnostycznych (PKD) za rok 2019, dalej zwanych
„usługą”, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za należycie wykonaną usługę na rzecz
Wykonawcy, na zasadach i warunkach określonych w treści niniejszej umowy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi
w załączniku nr 1 do umowy.
3.
Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe dla tego typu działalności kwalifikacje oraz wymagane przepisami
szczególnymi uprawnienia i zezwolenia.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie ……. dni od dnia
zawarcia umowy.
2. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia, zawierający szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia
realizacji poszczególnych czynności, jakie Wykonawca będzie podejmował w ramach wszystkich etapów
zamówienia, oraz uwzględniający czas niezbędny dla Zamawiającego na wnoszenie uwag lub zastrzeżeń do treści
lub formy raportów składanych przez Wykonawcę, jak również czas konieczny do uwzględnienia tych uwag lub
zastrzeżeń przez Wykonawcę
3. Zamawiający będzie miał prawo do wnoszenia uwag do proponowanego przez Wykonawcę harmonogramu w ciągu
3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w harmonogramie w terminie
kolejnych 2 dni roboczych.
4. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej finalnej wersji
raportów końcowych oraz pozostałych materiałów wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w
szczególności prezentacji oraz dokumentacji analitycznej (zbioru danych, plików poleceń).
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5. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy stanowi Protokół Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron wskazanych w § 5.
6. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których
utrwalono raporty końcowe oraz pozostałe materiały wymagane zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w
szczególności prezentację oraz dokumentację analityczną.
§3
1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi netto ____________________ zł, należny podatek VAT według stawki
___ % wynosi ____________________ zł, a wartość umowy brutto wynosi ____________________ zł, zgodnie z
ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Wskazana w ust. 1 wartość umowy wynika z treści formularza ofertowego złożonego w toku postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy i zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zobowiązania podatkowe oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 7
oraz przeniesienie praw własności do nośników, na których został zapisany utwór.
3. W wartości brutto wskazanej w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
wykonaniem zamówienia, a także zysk i należne zgodnie z przepisami prawa obciążenia fiskalne.
4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru niniejszej umowy.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie usługi potwierdzone w formie Protokołu Odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 5.
6. Płatność
należności
zostanie
dokonana
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr ……………………………….., potwierdzony w treści faktury, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej
umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
9. Zamawiający zastrzega, że ma prawo do niezrealizowania płatności, jeżeli nie otrzyma którejkolwiek prawidłowo
wystawionej faktury wraz z Protokołem Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5, do dnia 11 grudnia 2020 r. W takiej
sytuacji Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie § 11 ust. 3.
§4
1. Wszystkie raporty i inne materiały wytworzone w ramach realizacji umowy wymagają uzyskania pisemnej akceptacji
Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy
materiałów przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy,
każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania skonkretyzowanej i dopracowanej propozycji. Wykonawca
powinien uwzględnić wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego i przekazać mu poprawioną
wersję lub odnieść się do nich, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag (w przypadku pierwszej
korekty), w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kolejnej korekty – chyba że w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wskazano inne terminy.
§5
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawował/a będzie ….………………………,
nr tel: ………………………….. .
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował/a będzie ……………………………,
nr tel: …………………………..
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik
nr 4 do umowy i zapoznania z jej treścią: osoby reprezentujące Wykonawcę, osoby wskazane w ust. 2 oraz osoby, o
których mowa w § 6, a także podwykonawców, jeżeli są osobami fizycznymi, oraz osoby reprezentujące
podwykonawców.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia realizacji przedmiotu umowy przez zespół, składający się z osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dający rękojmię wykonania umowy na wymaganym przez
Zamawiającego poziomie, z udziałem co najmniej osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.
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2. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność jak za swoje własne działania lub zaniechania za
wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, z których pomocą realizuje przedmiot umowy oraz
osób, którym powierza wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośredniego wglądu w prace zespołu realizującego usługę na każdym jej
etapie.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego stanu realizacji
umowy.
§7
1. Przedmiotem przeniesienia autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę na Zamawiającego są wszystkie
raporty i prezentacje powstałe jako wynik prac kreacyjnych, nazywane w dalszej części umowy „utworem”.
2. Wykonawca oświadcza, że utwór określony w ust. 1 nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich oraz
bierze odpowiedzialność za status prawny wszystkich utworów wchodzących w skład utworu będącego
przedmiotem przeniesienia, a w związku z tym - za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej nazywanej „ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych”, w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworu, o którym mowa w
ust. 1, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
4. Przejście autorskich praw majątkowych do każdej części utworu, wytworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy,
następuje z chwilą wydania jej na uzgodnionym nośniku Zamawiającemu lub z chwilą wysłania (przekazania) tej
części Zamawiającemu za pośrednictwem teleinformatycznych środków przekazu.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na inne podmioty bez
ograniczeń.
5. Autorskie prawa majątkowe do utworu określonego w ust. 1 przechodzą na rzecz Zamawiającego na czas
nieoznaczony w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) utrwalanie utworu na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz na
wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci
Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
2) zwielokrotnianie i modyfikowanie utworu przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia
niniejszej umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej) na nośnikach, o
których mowa w pkt 1;
3) wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci nietrwałej
RAM;
4) wprowadzanie do obrotu oraz najem i użyczenie;
5) bezpłatne udostępnienie do wykorzystania, produkcji, modyfikacji i rozpowszechniania podmiotom
wskazanym przez Zamawiającego;
6) rozpowszechnianie poprzez nadawanie i remitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazów (w tym simulcasting, webcasting);
w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych,
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
7) publiczne udostępnianie, odtwarzanie, wyświetlanie oraz (w tym w ramach utworu audiowizualnego) w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do tych utworów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy
danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też
w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
8) równoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
9) wystawienie, w tym w formie plakatów, reklam świetlnych, itp.;
10) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS, GPRS,
LTE, EDGE i w ramach następców tych systemów;
publikacja w środkach masowego przekazu.
6. Zamawiający ma prawo do nieograniczonego czasowo wykorzystania, produkcji, modyfikacji i rozpowszechniania
bez czerpania korzyści finansowych, również przez podmioty przez niego wskazane, elementów utworu do celów:
1) informacyjnych;
2) edukacji profilaktycznej;
3) archiwizacyjnych;
4) szkoleniowych;
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5)
6)

oświatowych;
promocji na konferencjach krajowych, zagranicznych, spotkaniach z pracownikami lub współpracownikami
itp.;
7) autopromocji - uczestnictwa w festiwalach, konkursach, wystawach.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania opracowania utworu, w tym w szczególności samodzielnego
dokonywania korekt, opracowań redakcyjnych, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, przekładów na języki obce
oraz łączenia utworu z innym utworem.
8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego wraz z prawem
zezwalania na przenoszenie prawa zależnego.
9. Wykonawca oświadcza, że przed przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający jest
uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałych w toku realizacji niniejszej umowy, a
udostępnionych mu przez Wykonawcę. Licencja ta wygasa każdorazowo po przejściu praw majątkowych do każdej
z części utworu zgodnie z postanowieniem określonym w ust. 4.
10. W okresie realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja
na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie utworów przekazanych już Zamawiającemu.
11. Wykonawca wyraża zgodę, by ze względu na specyfikę treści utworu Zamawiający decydował o terminie
pierwszego udostępnienia utworu publiczności, przy czym niniejsza umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do
zwielokrotnienia i rozpowszechnienia utworu.
§8
1. Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu wskazanego w ofercie
Wykonawcy.
2. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcy(-com) wykonania żadnej
części przedmiotu Umowy / powierza podwykonawcy(-com) wykonanie następującej części przedmiotu umowy
…………………..………..…3
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub
zaniechania i nie może zwolnić się od tej odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
§9
1.

2.

3.
4.

5.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej:
1) 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania
postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku, gdy Wykonawca opóźni
się z przyczyn leżących po jego stronie, z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
lub z którymkolwiek z terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy;
3) 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku, gdy Wykonawca opóźni
się z przyczyn leżących po jego stronie, z terminem wprowadzenia zmian w treści materiałów przekazywanych
Zamawiającemu przez Wykonawcę, o których mowa w § 4, lub w którymkolwiek z terminów określonych
w załączniku nr 1 do umowy.
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie
wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda
przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pozostałych zobowiązań umowy, innych niż wymienione w ust. 1.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę
obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację
przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w
wysokości wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust. 6, Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej faktury.

3

Niepotrzebne skreślić. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu Umowy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz
powierzoną mu do wykonania część zamówienia. – jeżeli jest znany w dniu zawarcia umowy.
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§ 10
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w ust. 2.
2. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek działań związanych z realizacją
przedmiotu umowy innym osobom niż wskazane w załączniku nr 5 do umowy, Wykonawca jest zobowiązany
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego wraz z
informacjami potwierdzającymi, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w
dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy jednak zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w
tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.
§ 11
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1) bez wyznaczania terminu dodatkowego, nawet przed upływem terminu realizacji umowy, jeżeli dotychczasowy
przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie;
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;
3) bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy Wykonawca opóźnił się z przyczyn leżących po jego stronie, z
wykonaniem przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów wskazanych w treści umowy lub załącznika nr 1
do umowy o więcej niż 14 dni i bez prawa do wynagrodzenia za całość lub część przedmiotu Umowy, której
dotyczy odstąpienie.
2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 i 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej
niezrealizowanej części, w terminie do 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie
zrealizował przedmiotu umowy lub jego części lub nie dostarczył Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
wraz z Protokołem Odbioru do dnia 11 grudnia 2020 r.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, której wykonanie uznano za
należyte.
5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w komparycji umowy. Korespondencję
odebraną lub nieodebraną, a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego i zwróconą
nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie doręczoną.
§ 12
1. Ilekroć w umowie termin podawany jest w „dniach roboczych”, Strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na podmioty bądź osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu,
numeru telefonu lub numeru faksu, pod rygorem uznania korespondencji przekazywanej na dotychczasowe dane za
skutecznie doręczoną.
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
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5. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku
albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załacznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru,
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna,
Załącznik nr 5 – wykaz osób.
za Zamawiającego
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Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU
Data
Nazwa usługi
Wykonawca
Zamawiający

Krajowe Centrum ds. AIDS

Reprezentant Zamawiającego
Zakres usługi:
Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie, że zakres umowy nr…………. /2020 został zrealizowany i przyjęty
przez Zamawiającego
 bez zastrzeżeń
 z zastrzeżeniami:

Strona przekazująca
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Załącznik nr 4A do zaproszenia
WYKAZ USŁUG*

l.p.

wartość zamówienia brutto
PLN
(dotyczy części/całości
zamówienia wykonanej do
upływu terminu składania
ofert)

przedmiot zamówienia

data wykonania
(zakończenia)
zamówienia

nazwa i adres
odbiorcy

1.

2.

3.

* Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych w wykazie zamówień, wystawione przez odbiorcę
usługi.

________________________ , dnia _________________

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020

________________________________________
(czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upoważnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4B do zaproszenia
Załącznik nr 5 do umowy
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
I. Kierownik projektu …………………………….……………… (imię i nazwisko), który posiada tytuł
zawodowy/naukowy
……………………………..…………………………………………
uzyskany
na
…………………………………………….………………………………….. (nazwa uczelni, kierunek) oraz ….… lat
doświadczenia badawczego (praca na stanowisku badacza) i ….… lat doświadczenia w samodzielnym
koordynowaniu
i
prowadzeniu
projektów
badawczych,
którym
dysponuję
na
podstawie*
……………………………………………………………………………

l.p.

Zrealizowane projekty
/nazwa, tematyka/

Rodzaj
wykonywanych
czynności

data wykonania
(zakończenia)
zamówienia

nazwa i adres
podmiotu, na rzecz
którego realizowano
projekt

4.
5.
6.

II. Ekspert ds. analiz …………………………….……………… (imię i nazwisko), który posiada tytuł
zawodowy/naukowy
……………………………..…………………………………………
uzyskany
na
…………………………………………….………………………………….. (nazwa uczelni, kierunek) oraz ….… lat
doświadczenia analityka, którym dysponuję na podstawie* ………………………………………

l.p.

Zrealizowane projekty
/nazwa, tematyka/

Rodzaj
wykonywanych
czynności

data wykonania
(zakończenia)
zamówienia

nazwa i adres
podmiotu, na rzecz
którego realizowano
projekt

1.
2.
3.

*umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, inna podstawa – wskazać jaka

________________________ , dnia _________________

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020

________________________________________
(czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upoważnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do zaproszenia
Załącznik nr 4 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej „RODO”, Krajowe Centrum ds. AIDS informuje
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem
1.
Administrator Pani/Pana danych decydującym o tym jak Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane, jest
osobowych
Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie, ul. Samsonowska 1, 02829 Warszawa, tel. 22 33 17 777, e-mail: aids@aids.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i
2.
Inspektor Ochrony Danych
realizacji swoich praw pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
w pkt 1, na adres e-mail: iod@aids.gov.pl
Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych:
1) w przypadku osób wskazanych do kontaktu lub reprezentowania
wykonawcy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu,
Kategorie danych osobowych –
numer faksu, adres e-mail);
DOTYCZY osób, których dane
3.
osobowe pozyskano w sposób
2) w przypadku osób skierowanych do realizacji zamówienia: imię
inny niż od osoby, której dane
i nazwisko, doświadczenie, informacje o zatrudnieniu;
dotyczą
3) w przypadku podwykonawców będących osobami fizycznymi: imię
i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia działalności gospodarczej.

4.

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych

Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie
analiz statystycznych danych uzyskanych z Punktów Konsultacyjno–
Diagnostycznych (PKD) za rok 2019, zwanego dalej „zamówieniem
publicznym”, a następnie zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego z wykonawcą wybranym, na podstawie przepisów art. 701705 ustawy Kodeks cywilny – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2) wykonanie i rozliczenie umowy w sprawie zamówienia publicznego –
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą;
3) kontakty w sprawach związanych z realizacją umowy – podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.

5.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty
z następujących kategorii:
1) upoważnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji
publicznej;
2) świadczące Administratorowi usługi na podstawie zawartych przez
Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
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zakresie ochrony danych osobowych:
a) archiwizacyjne,
b) informatyczne i telekomunikacyjne, w tym obsługujące systemy
informatyczne celem właściwej realizacji zadań Administratora,
c) doradcze, audytorskie i kontrolne,
d) prawne;
3) uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w
zakresie informacji o wynikach postępowania zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks cywilny.
6.

7.

Przekazywanie danych do
państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych

Okres przechowywania danych

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:
1) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania, jednak nie krócej niż przez okres obowiązywania umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
2) zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku
obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania
od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz
przekazania
Pani/Panu
informacji
w
zakresie
wskazanym
w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które
są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
zgodnie z art. 16 RODO;

8.

Przysługujące Pani/Panu prawa

3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania
od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli
spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in.
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
z zastrzeżeniem że prawo to może zostać ograniczone ze względu na
obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania
prawidłowości danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych (dotyczy osoby, z którą
zawarto umowę): ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora
Pani/Pan dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także może
Pani/Pan zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio
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innemu podmiotowi;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO.

9.

10.

11.

12.

Prawo do sprzeciwu – DOTYCZY
osób, których dane osobowe
pozyskano w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą
Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
Obowiązek podania danych –
NIE DOTYCZY osób, których
dane osobowe pozyskano w
sposób inny niż od osoby, której
dane dotyczą
Informacja o źródle danych –
DOTYCZY osób, których dane
osobowe pozyskano w sposób
inny niż od osoby, której dane
dotyczą

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-24/2020

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych – na dane kontaktowe
wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że przed
realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że
Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować
oraz żądać dodatkowych informacji precyzujących Pani/Pana żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych – na dane kontaktowe
wskazane w pkt 1 i 2 niniejszej informacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo
zautomatyzowany, ponieważ Administrator będzie w pewnym stopniu
przetwarzać je na zasobach komputerowych, jednakże w ramach
przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod polegających na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak
niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a następnie do zawarcia i wykonania umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez
Administratora będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy.
Pani/Pana dane uzyskaliśmy od wykonawcy, który złożył ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub z którym zawarto
umowę.
Dane osób reprezentujących uczestnika postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego możemy pozyskiwać z publicznie dostępnych
rejestrów przedsiębiorców (CEIDG, KRS).
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