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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
36895357400000, ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska,
tel. 507 836 531, 798 870 477 , e-mail a.lachowicz@pcinn.org, m.dygon@pcinn.org, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.pcinn.org
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.pcinn.org/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie
usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu
realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”. Zamawiający przewiduje dwukrotną,
ocenę 143 wniosków w obrębie 12 dziedzin (tj. ocenę dokonana niezależnie przez dwóch
samodzielnych ekspertów), z możliwością wystąpienia dodatkowych ocen. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości ocen danego
wniosku o ocenę trzeciego eksperta, zgodnie z założeniami wskazanymi w ppkt. IV OPZ
(załącznik nr 1) w sekcji „Zasady oceny merytorycznej wniosków” ppk. 2, przy czym nie
więcej jak 400 ocen łącznie.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na
świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu
grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”. W ramach
projektu, Zamawiający przewiduje dwukrotną, ocenę 143 wniosków w obrębie 12 dziedzin
(tj. ocenę dokonana niezależnie przez dwóch samodzielnych ekspertów), z możliwością
wystąpienia dodatkowych ocen. W ramach zawartych z Wykonawcami Umów
Wykonawczych, zobowiązani oni będą do dokonania jednostkowej oceny danego wniosku
(wtedy druga z ocen może zostać wykonana przez innego Wykonawcę, z którym
Zamawiający zawarł stosowną umowę) lub dokonania przez wskazanych przez Wykonawcę
ekspertów pierwszej i drugiej oceny (jeżeli Wykonawca zadeklaruje realizację zamówienia
przez co najmniej dwóch ekspertów). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania
prawa opcji, tj. zwiększenia ilości ocen danego wniosku o ocenę trzeciego eksperta, zgodnie z
założeniami wskazanymi w ppkt.. IV OPZ (załącznik nr 1) w sekcji „Zasady oceny
merytorycznej wniosków” ppk. 2, przy czym Zamawiający nie przewiduje zlecenia
Wykonawcom więcej jak 343 ocen łącznie.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi
osobami: Co najmniej trzech niezależnych Ekspertów zgłoszonych odrębnie do każdego

zadania / części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 2. Ekspertem w
poszczególnych dyscyplinach/dziedzinach może zostać osoba, która jednocześnie spełnia
następujące warunki: 1) korzysta z pełni praw publicznych; 2) posiada pełną zdolność do
czynności prawnych; 3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada wykształcenie wyższe; 5) posiada
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dyscyplinie/dziedzinie w zakresie której ma
dokonywać oceny wniosków oraz doświadczenie polegające na ocenie merytorycznej
wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze innowacyjnym realizowanych w
ramach: np. POIR, POIG, RPO, POPW, POIŚ, POPC itp. zdobyte w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wskaże co najmniej: a) 3 ekspertów: - posiadających doświadczenie zawodowe
w dyscyplinie/dziedzinie danej części zamówienia i; - którzy wykonali w okresie wskazanym
powyżej ocen merytorycznych minimum 10 wniosków o przyznanie wsparcia grantowego.
Doświadczenie zawodowe Eksperta weryfikowane będzie na podstawie danych zawartych w
wykazie osób skierowanych do realizacji usługi (Załącznik nr 4 do SIWZ). 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:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie
niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej
następującymi osobami: Co najmniej jednym niezależnym Ekspertem zgłoszonym odrębnie
do każdego zadania / części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 2. Ekspertem w
poszczególnych dyscyplinach/dziedzinach może zostać osoba, która jednocześnie spełnia
następujące warunki: 1) korzysta z pełni praw publicznych; 2) posiada pełną zdolność do
czynności prawnych; 3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada wykształcenie wyższe; 5) posiada
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dyscyplinie/dziedzinie w zakresie której ma
dokonywać oceny wniosków oraz doświadczenie polegające na ocenie merytorycznej
wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze innowacyjnym realizowanych w
ramach: np. POIR, POIG, RPO, POPW, POIŚ, POPC itp. zdobyte w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wskaże co najmniej: a) 1 eksperta: - posiadającego doświadczenie zawodowe w
dyscyplinie/dziedzinie danej części zamówienia i; - który wykonał w okresie wskazanym
powyżej ocen merytorycznych minimum 10 wniosków o przyznanie wsparcia grantowego.
Doświadczenie zawodowe Eksperta weryfikowane będzie na podstawie danych zawartych w
wykazie osób skierowanych do realizacji usługi (Załącznik nr 4 do SIWZ). 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:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.7
W ogłoszeniu jest: Umowa ramowa będzie zawarta: z kilkoma wykonawcami Czy
przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak Przewidziana
maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 3 Informacje dodatkowe: Zamawiający
przewiduje podpisanie Umowy Ramowej z 3 (trzema) Wykonawcami - w ramach wszystkich
zadań objętych przedmiotem zamówienia, których oferty nie będą podlegać odrzuceniu i

uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy w
postępowaniu zostanie złożonych mniej ofert niepodlegających odrzuceniu niż zakładana dla
danego zadania liczba Umów, Zamawiający zawrze Umowę Ramową ze wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożyli poprawne Oferty w ramach danego zadania. Zamawiający
będzie zawierał umowy wykonawcze, których przedmiot będzie objęty Umową Ramową,
sukcesywnie, w miarę swoich potrzeb, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w
Umowie Ramowej. Liczba wniosków podlegających ocenie zostanie proporcjonalnie
podzielona pomiędzy wszystkich wykonawców, z którymi w ramach jednej części
Zamawiający zawrze umowy ramowe, przy czym możliwe jest powierzenie danemu
Wykonawcy do oceny większej ilości wniosków w przypadku, w którym Zamawiający
odstąpi od umowy z innym wykonawcą bądź Wykonawca ten, pomimo wezwania, nie
przystąpi do należytego wykonania umowy. Umowy ramowe zawierane będą na zasadzie art.
101 a ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy Pzp, tj. bez ponownego zwracania się do wykonawców o
składanie ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w
Ogłoszeniu liczby Wykonawców, z którymi może zostać podpisana Umowa Ramowa
wyłącznie w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców,
więcej niż jeden Wykonawca ulokuje się na trzeciej pozycji. Zamówienie obejmuje
ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie 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: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych
katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Umowa ramowa będzie zawarta: z kilkoma wykonawcami Czy
przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak Przewidziana
maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 6 Informacje dodatkowe: Zamawiający
przewiduje podpisanie Umowy Ramowej z 6 Wykonawcami - w ramach każdego z zadań
objętych przedmiotem zamówienia, których oferty nie będą podlegać odrzuceniu i uzyskają
najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy w
postępowaniu zostanie złożonych mniej ofert niepodlegających odrzuceniu niż zakładana dla
danego zadania liczba Umów, Zamawiający zawrze Umowę Ramową ze wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożyli poprawne Oferty w ramach danego zadania. Zamawiający
będzie zawierał umowy wykonawcze, których przedmiot będzie objęty Umową Ramową,
sukcesywnie, w miarę swoich potrzeb, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w
Umowie Ramowej. Liczba pierwszych i drugich ocen wniosków (wynikająca z pomnożenia
liczby wniosków podlegających ocenie przez dwie oceny) zostanie proporcjonalnie
podzielona pomiędzy wszystkich wykonawców, z którymi w ramach jednej części
Zamawiający zawrze umowy ramowe. W przypadku, w którym Wykonawca zaoferuje
wykonanie usługi przy udziale więcej jak jednego eksperta w ramach jednej dziedziny, oceny
dzielone będą proporcjonalnie do łącznej liczby ekspertów zaangażowanych w dane zadanie
przez wszystkich wykonawców. Przydzielenie konkretnych wniosków poszczególnym
ekspertom oddelegowanym do ich oceny przez Wykonawców zostanie dokonana w drodze
losowania przeprowadzonego przez Zamawiającego. Powierzenie danemu Wykonawcy
większej ilości ocen jest dopuszczalne w przypadku, w którym Zamawiający odstąpi od
umowy z innym Wykonawcą bądź Wykonawca ten, pomimo wezwania, nie przystąpi do
należytego wykonania zawartej umowy. Umowy ramowe zawierane będą na zasadzie art. 101
a ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy Pzp, tj. bez ponownego zwracania się do wykonawców o
składanie ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w
Ogłoszeniu liczby Wykonawców, z którymi może zostać podpisana Umowa Ramowa
wyłącznie w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców,

więcej niż jeden Wykonawca ulokuje się na ostatniej pozycji rankingu oceny ofert w ramach
danego zadania. Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
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: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów: Nie
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 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: Warunki realizacji Umowy
określa OPZ oraz wzór umowy ramowej i wykonawczej stanowiący załącznik nr 7, przy
czym Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących aspektach: 1)
wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa
wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych,
aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności
podatkowych Wykonawcy, 2) zmiany formy organizacyjno-prawnej po stronie Wykonawcy,
ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 3) zmianie ulegnie
minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 5) zmiany terminu końcowego obowiązywania
umowy i/lub terminów poszczególnych etapów realizacji umowy, a wynikającej z: a)
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) długotrwałej procedury oceny wniosku, c)
powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach, d) stanu pandemii lub innych zagrożeń utrudniających lub uniemożliwiających
bezpieczną realizację umowy e) zaistnienia konieczności wykonania prac, od których jest
uzależnione prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) powodu działań/zaniechań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy, które to nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron, g) w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w przypadku
zmiany umowy o dofinansowanie, w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji
projektu. 6) zmiany nazwy, adresu Stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych, 7) zmiany osób upoważnionych do koordynowania
realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron, 8) wystąpienie którejkolwiek z wymienionych
okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób
wykonujących zamówienie ze strony Wykonawcy. Zmiana jest możliwa jedynie na nowe
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę
w ofercie. 10) Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawców w przypadku gdy
podwykonawca nie realizuje lub realizuje w sposób nienależyty przedmiotu zamówienia -

jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu,
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 3. Inicjatorem zmian w umowie
mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich
zakresu należy do Zamawiającego. 4. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art.
144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegają unieważnieniu.
W ogłoszeniu powinno być: 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: Warunki realizacji
Umowy określa OPZ oraz wzór umowy ramowej i wykonawczej stanowiący załącznik nr 7,
przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących aspektach: 1)
wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa
wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych,
aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności
podatkowych Wykonawcy, 2) zmiany formy organizacyjno-prawnej po stronie Wykonawcy,
ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 3) zmianie ulegnie
minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 5) zmiany terminu końcowego obowiązywania
umowy i/lub terminów poszczególnych etapów realizacji umowy, a wynikającej z: a)
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) długotrwałej procedury oceny wniosku, c)
powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach, d) stanu pandemii lub innych zagrożeń utrudniających lub uniemożliwiających
bezpieczną realizację umowy e) zaistnienia konieczności wykonania prac, od których jest
uzależnione prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) powodu działań/zaniechań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy, które to nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron, g) w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w przypadku
zmiany umowy o dofinansowanie, w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji
projektu. 6) zmiany nazwy, adresu Stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych, 7) zmiany osób upoważnionych do koordynowania
realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron, 8) wystąpienie którejkolwiek z wymienionych
okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób
wykonujących zamówienie ze strony Wykonawcy. Zmiana jest możliwa jedynie na nowe
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę
w ofercie,. Zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy. 10) Dopuszcza się
możliwość zmiany podwykonawców w przypadku gdy podwykonawca nie realizuje lub
realizuje w sposób nienależyty przedmiotu zamówienia - jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wszelkie zmiany treści
Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony,
pod rygorem nieważności. 3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z
tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do
Zamawiającego. 4. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych podlegają unieważnieniu.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 11:00, 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 >
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-10-02, godzina: 11:00, 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

