
Ogłoszenie nr 500121492-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562337-N-2018

Data: 25/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Urząd Statystyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 33150100017, ul. Al. Niepodległości 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: I. Klauzula środowiskowa: 1) Dla Części nr 1 - W ramach spełnienia

wymagań klauzuli środowiskowej wersje papierowe Raportu końcowego zostaną wydrukowane

na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego równoważnego

certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy,

upoważnioną do wystawiania dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie

same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. W celu weryfikacji spełnienia

warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej, przed odbiorem przedmiotu zamówienia przez

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokument poświadczający, że Raport końcowy został

wydrukowany na papierze ekologicznym. 2) Dla Część nr 2 - W ramach spełnienia wymagań
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klauzuli środowiskowej, wersje papierowe Raportu końcowego oraz Streszczenia raportu

końcowego zostaną wydrukowane na papierze ekologicznym, spełniającym warunki

certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez

organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania dokumentu w kraju

pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym

certyfikacie FSC. W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej,

przed odbiorem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży

dokument poświadczający, że Raport końcowy i Streszczenie raportu zostały wydrukowane na

papierze ekologicznym. II. Klauzule społeczne. 1) Dla Części nr 1 - Zamawiający nie określił

wymagań dotyczących aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej. 2) Dla Część nr 2

- Zamawiający nie określił wymagania dotyczące aspektów społecznych w formie klauzuli

społecznej, lecz w formie kryterium społecznego, tj. zadeklarowanie przez wykonawcę

zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej,

na podstawie umowy o pracę w wymiarze połowy czasu pracy określonym w ustawie z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), przez cały okres

realizacji umowy. III. Dostępności dla osób niepełnosprawnych: Część nr 1 i Część nr 2 -

Przedmiot zamówienia nie będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. IV. Zatrudnienie

pracowników na umowę o pracę: 1) Dla Część nr 1 - Zamawiający wymaga, aby osoby

wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 1) określenie plonu

potencjalnego i rzeczywistego pszenicy ozimej i żyta, 2) badanie plonowania pszenicy ozimej

i żyta na różnym poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem różnych odmian, 3) badanie

wpływu warunków klimatycznych na plonowanie pszenicy ozimej i żyta, 4) analiza

merytoryczna wyników badania ze szczególnym uwzględnieniem: a) agrotechnicznej i

użytkowej charakterystyki odmian pszenicy ozimej i żyta, b) przyrodniczych (glebowych i

klimatycznych) uwarunkowań produkcji pszenicy ozimej i żyta, c) biologicznych podstaw

produktywności roślin pszenicy ozimej i żyta, d) warunków klimatycznych okresu wegetacji,

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na cały

etat, przez cały czas trwania umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 8 wzoru

umowy stanowiącego załącznik nr 5.1. do SIWZ. 2) Dla Część nr 2 - Zamawiający wymaga,

aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 1)

określenie plonu potencjalnego i rzeczywistego ziemniaka, 2) badanie plonowania ziemniaka

na różnym poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem różnych odmian, 3) badanie
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wpływu warunków klimatycznych na plonowanie ziemniaka, 4) analiza merytoryczna

wyników badania ze szczególnym uwzględnieniem: a) agrotechnicznej i użytkowej

charakterystyki odmian ziemniaka, b) przyrodniczych (glebowych i klimatycznych)

uwarunkowań produkcji ziemniaka, c) biologicznych podstaw produktywności roślin

ziemniaka, d) warunków klimatycznych okresu wegetacji, były zatrudnione przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na cały etat, przez cały czas

trwania umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 8 wzoru umowy

stanowiącego załącznik nr 5.2. do SIWZ. V. Dla Część nr 1 i Część nr 2 - Zamawiający

będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości

umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku

bankowego kwotą zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy

wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu -

przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy

NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie -

numer sprawy: 2/DR/PN/2018 oraz odpowiednio „Część nr 1” lub „Część nr 2” 2)

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach

pieniężnych, 3) poręczeniach bankowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 6) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: I. Klauzula środowiskowa: 1) Dla Części nr 1 - W ramach

spełnienia wymagań klauzuli środowiskowej wersje papierowe Raportu końcowego zostaną

wydrukowane na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego

równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od

Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania dokumentu w kraju pochodzenia surowca i

potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. W

celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej, przed odbiorem

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokument

poświadczający, że Raport końcowy został wydrukowany na papierze ekologicznym. 2) Dla

Część nr 2 - W ramach spełnienia wymagań klauzuli środowiskowej, wersje papierowe
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Raportu końcowego oraz Streszczenia raportu końcowego zostaną wydrukowane na

papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego

równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od

Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania dokumentu w kraju pochodzenia surowca i

potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC.

W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej, przed

odbiorem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży

dokument poświadczający, że Raport końcowy i Streszczenie raportu zostały

wydrukowane na papierze ekologicznym. II. Klauzule społeczne. 1) Dla Części nr 1 -

Zamawiający nie określił wymagań dotyczących aspektów społecznych w formie

klauzuli społecznej. 2) Dla Część nr 2 - Zamawiający nie określił wymagania dotyczące

aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej, lecz w formie kryterium

społecznego, tj. zadeklarowanie przez wykonawcę zatrudnienia do realizacji przedmiotu

zamówienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej, na podstawie umowy o pracę w

wymiarze połowy czasu pracy określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), przez cały okres realizacji umowy. III.

Dostępności dla osób niepełnosprawnych: Część nr 1 i Część nr 2 - Przedmiot

zamówienia nie będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. IV. Zatrudnienie

pracowników na umowę o pracę: 1) Dla Część nr 1 - Zamawiający wymaga, aby osoby

wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 1) określenie

plonu potencjalnego i rzeczywistego pszenicy ozimej i żyta, 2) badanie plonowania

pszenicy ozimej i żyta na różnym poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem różnych

odmian, 3) badanie wpływu warunków klimatycznych na plonowanie pszenicy ozimej i

żyta, 4) analiza merytoryczna wyników badania ze szczególnym uwzględnieniem: a)

agrotechnicznej i użytkowej charakterystyki odmian pszenicy ozimej i żyta, b)

przyrodniczych (glebowych i klimatycznych) uwarunkowań produkcji pszenicy ozimej i

żyta, c) biologicznych podstaw produktywności roślin pszenicy ozimej i żyta, d)

warunków klimatycznych okresu wegetacji, były zatrudnione przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na cały etat, przez cały czas trwania

umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 8 wzoru umowy stanowiącego

załącznik nr 5.1. do SIWZ. 2) Dla Część nr 2 - Zamawiający wymaga, aby osoby

wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 1) określenie
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plonu potencjalnego i rzeczywistego ziemniaka, 2) badanie plonowania ziemniaka na

różnym poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem różnych odmian, 3) badanie

wpływu warunków klimatycznych na plonowanie ziemniaka, 4) analiza merytoryczna

wyników badania ze szczególnym uwzględnieniem: a) agrotechnicznej i użytkowej

charakterystyki odmian ziemniaka, b) przyrodniczych (glebowych i klimatycznych)

uwarunkowań produkcji ziemniaka, c) biologicznych podstaw produktywności roślin

ziemniaka, d) warunków klimatycznych okresu wegetacji, były zatrudnione przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na cały etat, przez cały

czas trwania umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 8 wzoru umowy

stanowiącego załącznik nr 5.2. do SIWZ. V. Dla Część nr 1 i Część nr 2 - Zamawiający

będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości

umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą

uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego

Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024

7913 9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: 2/DR/PN/2018 oraz

odpowiednio „Część nr 1” lub „Część nr 2” 2) poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 3) poręczeniach

bankowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6)

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). VI. Klauzula informacyjna

z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego (pkt. 1.10 SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Część nr 1

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: I. Klauzula środowiskowa: 1) Dla Części nr 1 - W ramach
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spełnienia wymagań klauzuli środowiskowej wersje papierowe Raportu końcowego

zostaną wydrukowane na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu

FSC lub innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez

organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania dokumentu w

kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w

wymienionym certyfikacie FSC. W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym

mowa w zdaniu powyżej, przed odbiorem przedmiotu zamówienia przez

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokument poświadczający, że Raport

końcowy został wydrukowany na papierze ekologicznym. II. Klauzule społeczne.

Zamawiający nie określił wymagań dotyczących aspektów społecznych w formie

klauzuli społecznej. III. Dostępności dla osób niepełnosprawnych: Przedmiot

zamówienia nie będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. IV. Zatrudnienie

pracowników na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 1) określenie plonu

potencjalnego i rzeczywistego pszenicy ozimej i żyta, 2) badanie plonowania

pszenicy ozimej i żyta na różnym poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem

różnych odmian, 3) badanie wpływu warunków klimatycznych na plonowanie

pszenicy ozimej i żyta, 4) analiza merytoryczna wyników badania ze szczególnym

uwzględnieniem: a) agrotechnicznej i użytkowej charakterystyki odmian pszenicy

ozimej i żyta, b) przyrodniczych (glebowych i klimatycznych) uwarunkowań

produkcji pszenicy ozimej i żyta, c) biologicznych podstaw produktywności roślin

pszenicy ozimej i żyta, d) warunków klimatycznych okresu wegetacji, były

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na

cały etat, przez cały czas trwania umowy, na warunkach i w terminach określonych

w § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5.1. do SIWZ. V. Zamawiający

będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10%

wartości umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne

z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub

kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy
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Głównego Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010

1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy:

2/DR/PN/2018 oraz „Część nr 1” 2) poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 3) poręczeniach

bankowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6)

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: I. Klauzula środowiskowa: 1) Dla Części nr 1 - W

ramach spełnienia wymagań klauzuli środowiskowej wersje papierowe Raportu

końcowego zostaną wydrukowane na papierze ekologicznym, spełniającym

warunki certyfikatu FSC lub innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu

wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do

wystawiania dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie

same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. W celu

weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej, przed

odbiorem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży

dokument poświadczający, że Raport końcowy został wydrukowany na papierze

ekologicznym. II. Klauzule społeczne. Zamawiający nie określił wymagań

dotyczących aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej. III. Dostępności

dla osób niepełnosprawnych: Przedmiot zamówienia nie będzie przeznaczony dla

osób niepełnosprawnych. IV. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji

przedmiotu zamówienia, tj. 1) określenie plonu potencjalnego i rzeczywistego

pszenicy ozimej i żyta, 2) badanie plonowania pszenicy ozimej i żyta na różnym

poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem różnych odmian, 3) badanie

wpływu warunków klimatycznych na plonowanie pszenicy ozimej i żyta, 4)

analiza merytoryczna wyników badania ze szczególnym uwzględnieniem: a)

agrotechnicznej i użytkowej charakterystyki odmian pszenicy ozimej i żyta, b)

przyrodniczych (glebowych i klimatycznych) uwarunkowań produkcji pszenicy

ozimej i żyta, c) biologicznych podstaw produktywności roślin pszenicy ozimej i

żyta, d) warunków klimatycznych okresu wegetacji, były zatrudnione przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na cały etat, przez
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cały czas trwania umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 8

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5.1. do SIWZ. V. Zamawiający

będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w

wysokości 10% wartości umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie

zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego

kwotą zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy

wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu

Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913

9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: 2/DR/PN/2018 oraz

„Część nr 1” 2) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

jako poręczeniach pieniężnych, 3) poręczeniach bankowych, 4) gwarancjach

bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) 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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). VI. Klauzula informacyjna z art. 13

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego (pkt. 1.10 SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I Część nr 6

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: I. Klauzula środowiskowa: W ramach spełnienia wymagań

klauzuli środowiskowej, wersje papierowe Raportu końcowego oraz

Streszczenia raportu końcowego zostaną wydrukowane na papierze

ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego

równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez organizację

niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania dokumentu w kraju

pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w

wymienionym certyfikacie FSC. W celu weryfikacji spełnienia warunku, o
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którym mowa w zdaniu powyżej, przed odbiorem przedmiotu zamówienia

przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokument poświadczający, że

Raport końcowy i Streszczenie raportu zostały wydrukowane na papierze

ekologicznym. II. Klauzule społeczne. Zamawiający nie określił wymagania

dotyczące aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej, lecz w

formie kryterium społecznego, tj. zadeklarowanie przez wykonawcę

zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby

niepełnosprawnej, na podstawie umowy o pracę w wymiarze połowy czasu

pracy określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), przez cały okres realizacji

umowy. III. Dostępności dla osób niepełnosprawnych: Przedmiot

zamówienia nie będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. IV.

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Zamawiający wymaga, aby

osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

tj. 1) określenie plonu potencjalnego i rzeczywistego ziemniaka, 2) badanie

plonowania ziemniaka na różnym poziomie agrotechnicznym, z

uwzględnieniem różnych odmian, 3) badanie wpływu warunków

klimatycznych na plonowanie ziemniaka, 4) analiza merytoryczna wyników

badania ze szczególnym uwzględnieniem: a) agrotechnicznej i użytkowej

charakterystyki odmian ziemniaka, b) przyrodniczych (glebowych i

klimatycznych) uwarunkowań produkcji ziemniaka, c) biologicznych

podstaw produktywności roślin ziemniaka, d) warunków klimatycznych

okresu wegetacji, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę na cały etat, przez cały czas trwania umowy, na

warunkach i w terminach określonych w § 8 wzoru umowy stanowiącego

załącznik nr 5.2. do SIWZ. V. Zamawiający będzie żądał od wybranego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości

umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą
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zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy

wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego

Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010

1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy:

2/DR/PN/2018 oraz „Część nr 2” 2) poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 3)

poręczeniach bankowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 6) 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 (Dz. U. z 2016 r.

poz. 359, z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: I. Klauzula środowiskowa: W ramach

spełnienia wymagań klauzuli środowiskowej, wersje papierowe Raportu

końcowego oraz Streszczenia raportu końcowego zostaną wydrukowane

na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub

innego równoważnego certyfikatu, tj. dokumentu wystawionego przez

organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawiania

dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same

warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC. W celu

weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu powyżej, przed

odbiorem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca

przedłoży dokument poświadczający, że Raport końcowy i Streszczenie

raportu zostały wydrukowane na papierze ekologicznym. II. Klauzule

społeczne. Zamawiający nie określił wymagania dotyczące aspektów

społecznych w formie klauzuli społecznej, lecz w formie kryterium

społecznego, tj. zadeklarowanie przez wykonawcę zatrudnienia do

realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby

niepełnosprawnej, na podstawie umowy o pracę w wymiarze połowy

czasu pracy określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.),

przez cały okres realizacji umowy. III. Dostępności dla osób
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niepełnosprawnych: Przedmiot zamówienia nie będzie przeznaczony

dla osób niepełnosprawnych. IV. Zatrudnienie pracowników na umowę

o pracę: Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. 1) określenie plonu

potencjalnego i rzeczywistego ziemniaka, 2) badanie plonowania

ziemniaka na różnym poziomie agrotechnicznym, z uwzględnieniem

różnych odmian, 3) badanie wpływu warunków klimatycznych na

plonowanie ziemniaka, 4) analiza merytoryczna wyników badania ze

szczególnym uwzględnieniem: a) agrotechnicznej i użytkowej

charakterystyki odmian ziemniaka, b) przyrodniczych (glebowych i

klimatycznych) uwarunkowań produkcji ziemniaka, c) biologicznych

podstaw produktywności roślin ziemniaka, d) warunków klimatycznych

okresu wegetacji, były zatrudnione przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na cały etat, przez cały

czas trwania umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 8

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5.2. do SIWZ. V.

Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy z VAT.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku

bankowego kwotą zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej

lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek

bankowy Głównego Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w

Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem

„zabezpieczenie - numer sprawy: 2/DR/PN/2018 oraz „Część nr 2” 2)

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako

poręczeniach pieniężnych, 3) poręczeniach bankowych, 4) gwarancjach

bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).

VI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt. 1.10

SIWZ).
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