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Instytut Badań Edukacyjnych: Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i energetyki
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji na poziomie administracji

centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego

Wiedza, Edukacja, Rozwój

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

 
 
Ogłoszenie nr 524487-N-2019 z dnia 2019-03-12 r. 
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, krajowy numer identyfikacyjny

17823500000000, ul. ul. Górczewska  8 , 01-180  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22

241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11. 

Adres strony internetowej (URL): www.ibe.edu.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

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

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim i w

formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Adres: 

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
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(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze

górnictwa i energetyki 

Numer referencyjny: IBE/13/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

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

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu terenowej realizacji jakościowego badania

„Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorach górnictwa i energetyki” (w dalszej części: „badanie”).

Badanie ma charakter eksploracyjny, dotyczy sektora górnictwa oraz sektora energetyki w Polsce i ma

wspomóc prace dążące do opracowania dwóch sektorowych ram kwalifikacji w tychże sektorach.

Badanie zostanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach realizacji projektu

systemowego "Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na

poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość

nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Głównym celem badania jest analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i w sektorze

energetyki. Na potrzeby badania sektor górnictwa definiowany jest jako dziedzina przemysłu obejmująca

działania związane z procesami wydobywania oraz wzbogacania kopaliny, realizowanymi w kopalniach

głębinowych, odkrywkowych oraz otworowych, z wyłączeniem górnictwa morskiego. Drugi badany

sektor – sektor energetyki obejmuje działania związane z procesami wytwarzania, przetwarzania,

przesyłania, rozdzielania i dostarczania energii elektrycznej i cieplnej, realizowanymi w elektrowniach,

elektrociepłowniach i przedsiębiorstwach reprezentujących wytwórców odnawialnych źródeł energii oraz

przez operatorów systemów (przesyłowego i dystrybucyjnych). Cele szczegółowe badania dla sektora

górnictwa i sektora energetyki to: Identyfikacja zawodów, stanowisk i kwalifikacji, Identyfikacja

realizowanych procesów, zadań i czynności oraz wykorzystywanych kompetencji (wiedzy, umiejętności,

kompetencji społecznych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do

SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 79315000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 297339,24 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje

zamówienia uzupełniające (podobne – w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp), polegające na

powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówienia w wysokości do 50% wartości szacowanego

zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
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miesiącach:    lub dniach: 79 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

79

 

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany okresie 79 dni roboczych licząc

od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż badanie branży górniczej będzie trwało maksymalnie 56 dni

roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia

tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ). 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia

tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ). 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; A. Na potwierdzenie

spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem z należytą starannością w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie: - co najmniej trzech zamówień o wartości 120 tys. zł brutto

każde (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej –

równowartość 120 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia),

realizowanych z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych i dotyczących tematyki

społecznej, każde potwierdzone referencjami. B. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
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Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu badawczego składającego się z co najmniej 6 osób, w

tym kierownik badania oraz min. 5 Moderatorów, którzy spełniają następujące warunki w zakresie

doświadczenia: a) kierownik badania, który ma doświadczenie w koordynowaniu badań jakościowych:

• pełnił funkcję kierownika badania w co najmniej 3 badaniach jakościowych o tematyce społecznej, o

wartości każdego zamówienia powyżej 50 tys. zł brutto; • pełnił funkcję kierownika projektu w co

najmniej 1 badaniu jakościowym realizowanym na grupie przedsiębiorców/kierowników

zatrudnionych w sektorach przemysłowych, którego próba badawcza przekraczała 20 wywiadów; b)

minimum 1 Moderatora wywiadów FGI i Mini FG, który zrealizował co najmniej 7 wywiadów FGI

i/lub Mini FG, w tym również z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i/lub nauczycielami; c)

minimum 4 Moderatorów wywiadów IDI, z których każdy zrealizował co najmniej 20 wywiadów IDI

w badaniach o tematyce społecznej z pracownikami/kierownikami zatrudnionymi w sektorach

przemysłowych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy

podmiotów stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co

Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy albo podpisaną

informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się

o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 8. Dokumenty składane na wezwanie

Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 24a ust. 1 – Zamawiający przed udzieleniem

zamówienia, wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 5 dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia,

następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 9. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1) nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.

8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi odnośnie terminu

wystawienia dokumentu określone w ust. 9 stosuje się. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa ust. 9-11, w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku

obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 13.

Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z

wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy, które

powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 14.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć
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do oferty. 15. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci

kopii poświadczonej notarialnie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz - załączeniem dowodów,

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz

którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o

udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 5) wykaz doświadczenia

członków zespołu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informację o podstawie do dysponowania tymi osobam, wg. wzór stanowiącego Załącznik nr 5 do

SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa

przynajmniej jeden z nich. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

8 Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00

zł (słownie: cztery tysiące) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.

Dz.U. 2018.110 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr

18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem „Analiza kompetencji w sektorach górnictwa i

energetyki”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków

pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed upływem terminu

składania ofert. 3. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust.

4a i 5 ustawy pzp. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie

Zamawiającego (pokój nr B12) przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do oferty lub

też złożyć oryginał dokumentu w kopercie zawierającej ofertę wykonawcy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

9. ZAMAWIAJĄCY może wypłacić WYKONAWCY zaliczkę po podpisaniu Umowy w wysokości

odpowiadającej 30% wartości Umowy, nie większej jednak niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)

brutto. Zaliczka wypłacana jest na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia

wniosku. 10. Zaliczka może być wypłacona powyżej kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)

brutto do wysokości 30% wartości Umowy, pod warunkiem uprzedniego złożenia Zamawiającemu

przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej. 11. Gwarancja musi dotyczyć całej wnioskowanej kwoty zaliczki oraz
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nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawniać Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania

kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z

tym dniem) do przewidywanego w Umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 45 dni. 12. W celu

otrzymania zaliczki w części, o której mowa w ust. 10, Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o

jej wypłatę. Wniosek powinien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Na podstawie wniosku

Zamawiający dokonuje wypłaty zaliczki w terminie do 7 dni od dnia złożenia w/w wniosku i

gwarancji. 13. Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową i dostarcza ją niezwłocznie

do siedziby Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty. §3 ust. 7- 8

Umowy stosuje się odpowiednio. 14. Wypłata zaliczki następuje na poniższy rachunek bankowy

Wykonawcy: ………………… 15. Zaliczka rozliczana jest razem z II ratą płatności, o której mowa w

§3 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

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

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 40,00

Propozycja szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia 7,00

Projekt narzędzia rekrutacyjnego dla respondentów do wywiadu IDI w badaniu sektora

górnictwa
13,00

Wskazanie źródeł lub baz wiedzy o podmiotach spełniających kryteria udziału w badaniu

sektora górnictwa i energetyki
9,00

Koncepcja możliwych ścieżek rekrutacyjnych uwzględniających specyfikę badanych sektorów 16,00

Propozycja rozwiązań zapewniania jakości transkrypcji 6,00

Propozycja listy podmiotów do wywiadów FGI dla sektora energetyki 9,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach:

1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i

usług VAT; 2. konieczność wprowadzenia zmian ( w szczególności w zakresie wydłużenia terminu jej

realizacji) będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż

Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego wskazanego §

11 Umowy, w ramach którego realizowane jest Zamówienie; W takim wypadku zakres zmian będzie (w

szczególności wydłużenie terminu realizacji) będzie tożsamy ze zmianami wprowadzonych ww.

umowach. 3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących

Programu Operacyjnego wskazanego w § 11 Umowy lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej

lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 4. Zmiana
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rozkładu próby. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-03-22, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

8. W ofercie Wykonawca, w celu dokonania oceny wg. kryteriów wskazanych w § 14 poza wyceną

realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek opracować i załączyć do oferty: a) Propozycję

szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia. b) Projekt narzędzia rekrutacyjnego dla

respondentów do wywiadu IDI w badaniu sektora górnictwa c) Wykaz źródeł lub baz wiedzy o

podmiotach spełniających kryteria udziału w badaniu sektora górnictwa i energetyki d) Koncepcję

możliwych ścieżek rekrutacyjnych uwzględniających specyfikę badanych sektorów e) Propozycję

rozwiązań zapewniania jakości transkrypcji f) Propozycję listy podmiotów do wywiadów FGI dla sektora

energetyki Brak jakiegokolwiek elementu opisanego w pkt a) - c) z zastrzeżeniem art. 87 upzp, może
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skutkować uznaniem oferty za niezgodną z treścią SIWZ i powodować odrzucenie oferty. Za

zrealizowane badanie Zamawiający uznaje wyłącznie takie badanie, w ramach którego Wykonawca

przeprowadził wszystkie w liczbie i rodzaju przewidziane w OPZ wywiady IDI, Mini FG/FG. W

przeciwnym wypadku Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia przewidzianego w umowie. RODO

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu ZSK 3 , zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą

a IBE oraz w związku z art. 28 RODO , IBE powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w

imieniu i na rzecz Powierzającego , na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie, w

ramach zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest

dopuszczalne na podstawie: 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 3)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 3.

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1, jest zgodne z prawem i spełnia

warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 4. Wykonawca

zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez

stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których

mowa w art. 32 RODO. 5. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa

osób, których dane dotyczą. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i

wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych

osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych

osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z

umową. 7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu

realizacji Projektu, w szczególności przeprowadzenia terenowej realizacji jakościowego badania pt.

„Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa”, w ramach Programu , w zakresie określonym
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w załączniku nr 3 do Umowy. 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do

przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych,

RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych

osobowych. 9. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych

osobowych. 10. Wykonawca nie jest umocowany do powierzania przetwarzania danych osobowych

podmiotom z nim współpracującym. Jeżeli podmioty te mają być zaangażowane w realizację Projektu, to

powierzyć im przetwarzanie danych osobowych może wyłącznie IBE, zawierając z każdym takim

podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 11. IBE w imieniu Powierzającego

zobowiązuje Wykonawcę, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień

bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, tak

aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 12.

Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust.

2 RODO. 13. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje

dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne

zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki

przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 14. Do przetwarzania danych

osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające imienne

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 15. IBE w imieniu Powierzającego zobowiązuje

Wykonawcę, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane

zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich

zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania

danych osobowych z Wykonawcą. 16. IBE w imieniu Powierzającego umocowuje Wykonawcę do

wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 14, imiennych upoważnień do przetwarzania

danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1. Kopię upoważnienia lub jego odwołanie

Wykonawca przekazuje IBE najpóźniej z chwilą odbioru Etapu w ramach którego upoważnienie było

udzielone lub odwołane; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 4 do

Umowy i w załączniku nr 5 do Umowy. IBE dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innych wzorów niż

określone odpowiednio w załączniku nr 4 i 5 do Umowy. 17. Imienne upoważnienia, o których mowa w

ust. 16, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia umowy. Upoważnienie

wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą wskazaną w ust. 14.

Wykonawca winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do

przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia



12.03.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1490839d-c46e-4f97-97e1-33b54a605ac5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1490839d-c46e-4f97-97e1-33b54a605ac5 20/22

zakończenia jej archiwizowania lub przekazania IBE. 18. IBE, w imieniu Powierzającego, zobowiązuje

Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych

wynikających z art. 13 i art. 14 RODO. 19. W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym

mowa w ust 18 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany odebrać oświadczenie w kształcie zgodnym z

załącznikiem nr 6 do Umowy. Oświadczenia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie lub w innym

miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie

wymaga aneksowania umowy. 20. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków

służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp

osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 21.

Wykonawca niezwłocznie informuje IBE o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych

osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 23; 2) wszelkich czynnościach z

własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności

przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 3) wynikach kontroli prowadzonych przez

podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat

zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 32. 22. Wykonawca zobowiązuje się do

udzielenia IBE, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności

niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez

niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych

osobowych. 23. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po

stwierdzeniu naruszenia, zgłosi IBE każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno

oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające

Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności

osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym

samym czasie, Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 24. W przypadku

wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca na wniosek IBE zgodnie z

zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych

osobowych dotyczy, o ile IBE o to wystąpi. 25. Wykonawca pomaga IBE, Instytucji Pośredniczącej i

Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 26. Wykonawca pomaga

IBE, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 27.
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Wykonawca umożliwi IBE, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich

upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli

lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych

osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych

osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być

przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 28.

W przypadku powzięcia przez IBE, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym

naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z

umowy, Wykonawca umożliwi IBE, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie

upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 27. 29.

Kontrolerzy IBE, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych,

mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego

upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania

danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności

przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową; 2) żądać złożenia

pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,

przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem

kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz

systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 30. Uprawnienia kontrolerów

IBE, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa

w ust. 29, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.

zm.). 31. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania

powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO,

przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w

których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych

przepisów. 32. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub

audytu przeprowadzonych przez IBE, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez
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nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

33. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu Umowy usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie

ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie

danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


