
Warszawa: Przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu 
EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum 
Stocznia Gdańska - sprawa nr 3/2011 
Numer ogłoszenia: 117353 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , ul. Krasickiego 26, 02-
611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i obsługa 
konferencji organizowanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą 
gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska - sprawa nr 3/2011. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu 
EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum 
Stocznia Gdańska. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0, 
55.30.00.00-3, 55.12.00.00-7, 55.00.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
10.12.2011. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 



III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunek 
wykonawca spełnił 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonuje, co najmniej dwie usługi 
polegające na przygotowaniu konferencji dla min. 200 osób o wartości min. 
100.000,00 zł brutto kaŜda, oraz złoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 
dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunek 
wykonawca spełnił. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunek 
wykonawca spełnił 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 



i dokumentach wyszczególnionych w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunek 
wykonawca spełnił 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000,00 zł, oraz złoŜy 
oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
pkt III.4) niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunek wykonawca spełnił 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



1) zmiana wartości brutto umowy w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2) zmianę 
podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi 
w Kodeksie Cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. 
JeŜeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 
2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy 
podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w 
postępowaniu na wykonanie Zadania, co podwykonawca odstępujący od realizacji 
zamówienia, 3) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę 
Zamawiający przewiduje moŜliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. 
Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów 
włączenia ich do realizacji umowy. 4) zmiany menu określonego w rozdziale VI pkt. 3 
załącznika nr 1 do Umowy, bez zwiększania kwoty o której jest mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 
5) zmiana formy prezentacji (filmu) o którym jest mowa w rozdziale VI pkt. 4 załącznika nr 1 
do Umowy. 6) zmianę terminu rozpoczęcia lub zakończenia rejestracji, w przypadku 
zaistnienia okoliczności których nie moŜna było przewidzieć wcześniej mających wpływ na 
konieczność dokonania przedmiotowych zmian. 7) zwiększenie liczby uczestników ponad 
liczbę określoną w rozdziale III załącznika nr 1 z proporcjonalnym zwiększeniem 
wynagrodzenia w zakresie kosztów zmiennych przy zachowaniu stawki za jedną osobę 
określoną w załączniku nr 2 do Umowy. 8) kaŜdą zmianę w stosunku do treści oferty, która 
przyczyni się do obniŜenia kosztów Zadania z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i 
jego charakteru i proporcjonalności wynagrodzenia. 9) Zamiana hoteli wskazanych w 
rozdziale VI pkt 8 lit a-g załącznika nr 1 do Umowy na inne hotele o identycznym standardzie 
znajdujące się w pobliŜu miejsca konferencji o którym jest mowa w rozdziale II załącznika nr 
1 do Umowy, w sytuacji braku wolnych miejsc w hotelach wskazanych w rozdziale VI pkt 8 
lit a-g załącznika nr 1 do Umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Agencja 
Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, Biuro Prezesa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  28.04.2011 godzina 14:15, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. I. 
Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zamawiający informuje, Ŝe zamówienie jest finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej w ramach projektu EUnetHTA 
- Joint Action 2010-2012 (współfinansowany przez Komisję Europejską). Informacja 
dotycząca terminu wykonania zamówienia: Konferencja (w tym gala) odbędzie się w dniach 
8-9 grudnia 2011 r. Zamawiający planuje zawrzeć umowę po rozstrzygnięciu postępowania w 
terminie zgodnym z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca po zawarciu 
umowy zobowiązany będzie podjąć wszelkie działania przewidziane w umowie do 
przygotowania i obsługi konferencji oraz gali zgodnie z terminami określonymi w załączniku 



nr 7, 8 i 9 do SIWZ. Jako graniczny termin wykonania całego zamówienia ustala się dzień 10 
grudnia 2011 roku.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: tak 

 


