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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100648-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2013/S 060-100648
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
Punkt kontaktowy: Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, pok. 139
Osoba do kontaktów: Jolanta Paczewska
00-952 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226349389
E-mail: j.paczewska@mz.gov.pl
Faks: +48 226349638
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mz.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Organizacja i obsługa konferencji.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa
i okolice.
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Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej
w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów
pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55000000, 39294100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach
projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki dla maksymalnie 130 osób.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych: I dla 60 osób, II
dla 40 osób, III dla 40 osób IV dla 70 osób, V dla 90 osób.
Szacunkowa wartość bez VAT: 257 317,07 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 9.5.2013. Zakończenie 11.10.2013

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: organizacja i obsługa dwudniowej konferencji
1)
Krótki opis
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Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego
pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Termin konferencji: Dwa kolejne dni robocze pomiędzy 10.06.2013 r. - 21.06.2013 r.
Uczestnicy konferencji: maksymalnie 130 osób.
Zamówienie obejmuje:
1. zapewnienie sali konferencyjnej i sali na konferencję prasową wraz z odpowiednim sprzętem technicznym,
2. zapewnienie usługi cateringowej i kelnerskiej oraz zapewnienie sali wraz z odpowiednim sprzętem
technicznym w ramach realizacji tych usług,
3. zapewnienie miejsc hotelowych dla uczestników konferencji,
4. zapewnienie miejsc parkingowych dla uczestników konferencji,
5. zapewnienie przez Wykonawcę osoby odpowiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w
zakresie prawidłowej organizacji i obsługi konferencji,
6. zapewnienie 2 osób do obsługi recepcji (prowadzenie listy uczestników Konferencji, dystrybucja materiałów
konferencyjnych wśród uczestników Konferencji oraz wydawanie identyfikatorów),
7. zaprojektowanie, wykonanie, skompletowanie i dostarczenie dla każdego ze 130 uczestników konferencji
materiałów informacyjno – promocyjnych (pakietu konferencyjnego).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55000000, 39294100

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 74 390,24 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 10.6.2013. Zakończenie 21.6.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych
przedstawionych poniżej:
Lp. Termin Ilość osób
1. 9 – 10 maj 2013 r. 60
2. 6 – 7 czerwiec 2013 r. 40
3. 20 – 21 czerwiec 2013 r. 40
4. 26 – 27 wrzesień 2013 r. 70
5. 10 - 11 październik 2013 r. 90
Zamówienie obejmuje:
1. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z odpowiednim sprzętem technicznym (nagłośnienie, ekran, rzutnik
multimedialny, komputer z możliwością wyświetlania prezentacji),
2. zapewnienie usługi cateringowej i kelnerskiej oraz zapewnienie sali wraz z odpowiednim sprzętem
technicznym w ramach realizacji tych usług,
3. zapewnienie miejsc hotelowych dla uczestników konferencji, w pokojach z łazienkami,
4. zapewnienie miejsc parkingowych dla uczestników konferencji,
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5. zapewnienie transportu z siedziby Ministerstwa Zdrowia w Warszawie do miejsca konferencji pierwszego dnia
oraz transport powrotny z miejsca konferencji do siedziby Ministerstwa Zdrowia w Warszawie drugiego dnia, po
zakończeniu konferencji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55000000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 182 926,83 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 9.5.2013. Zakończenie 11.10.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1. na CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA w wysokości 800 PLN.
2. na CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA w wysokości 2000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszystkie rozliczenia z tytułu realizacji zamówienia będą dokonywane w PLN - sposób zapłaty określony we
wzorze umowy (załacznik Nr 2 do SIWZ).

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą one
zobowiązane, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, aby wykonawca, składający ofertę na:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA wykonał w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lat, co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej
60.000,00 zł każda, polegające na przygotowaniu, organizacji i obsłudze imprez takich jak: konferencje,
seminaria, warsztaty spotkania;
CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA zorganizował w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lat, co najmniej 5 konferencji o wartości co najmniej
30.000,00 zł każda
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na
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złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs
średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego
doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Ponadto wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których jest mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający
wymaga załączenia do oferty:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących uczestnictwa w postępowaniu według załączonego
wzoru
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, wykonanych
usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w
ust. 2.
W niniejszym postępowaniu wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć
dokumenty potwierdzające należyte usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
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3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w 2
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11
ustawy;
Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a tiret pierwsze i trzecie i lit. b. a i c oraz pkt 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w lit. tired drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi dotyczące terminu wystawienia stosuje się
odpowiednio.
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) co wykonawca, albo informację, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dowód wpłaty wymaganego wadium.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MZ-AGZ-270-9422/JP/13.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.4.2013 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
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Data: 15.4.2013 - 10:30
Miejscowość:
Warszawa, ul. Miodowa 15 pok. 046.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.
Projektu systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zmiana umowy
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy, zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art.
140 ust. 1 i 3 ustawy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – uzasadniona przez wykonawcę lub zamawiającego,
wynikająca z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, których nie można było przewidzieć
przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy (np.
spowodowane „siłą wyższą”),
2) zmiany warunków i terminów płatności – wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i
terminów ich wydatkowania, wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą
lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia,
Zamówienie udzielane w cześciach . Wartość całego zamówienia powyżej 130000 euro.
3) zmiana danych wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) – wynikająca z reorganizacji
w ramach prowadzonej przez niego działalności lub wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie
wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy w
przypadku:
1) zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej wykonawcy lub zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji
przedmiotu umowy,
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony
nie przewidziały przy zawarciu umowy.
Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu stron, na wniosek zamawiającego lub
wykonawcy.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
1.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie:
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1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – uzasadniona przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć
przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy (np.
spowodowane „siłą wyższą”),
2) zmiany warunków i terminów płatności – wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i
terminów ich wydatkowania, wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą
lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia,
3) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) – wynikająca z reorganizacji w ramach
prowadzonej przez niego działalności lub wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy
np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany umowy, w zakresie określonym w ust 1,
w przypadku:
1) zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji
przedmiotu umowy,
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których Strony
nie przewidziały przy zawarciu niniejszej umowy.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę miejsca każdej Konferencji, na warunkach zgodnych do
wymagań zamawiającego, z przyczyn określonych w ust. 1 i 2.
4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu Stron, na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI Środki ochrony prawnej
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Środki ochrony prawnej
określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.3.2013
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