Warszawa, 14 maja 2020 r.
DAZ.263.32.2020
Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

dotyczy: postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia
przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy
o napędzie elektrycznym kat. N1”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, uprzejmie informuje, iż za pośrednictwem drogi
elektronicznej w dniu 13 maja 2020 r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu. Poniżej
przedstawiam jego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego.
Pytanie
Zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w
trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „e-Van – uniwersalny pojazd
dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż jeden Wniosek,
niezależnie od tego czy składa Wniosek samodzielnie czy łącznie z innym podmiotem/innymi
podmiotami.
Wszystkie Wnioski złożone z naruszeniem zasady wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają
wykluczeniu w Postępowaniu w ramach oceny formalnej, co skutkuje odmową wszczęcia Postępowania
w sprawie takich Wniosków.
Dla usunięcia wątpliwości NCBR wskazuje, że np.:
1) jeden podmiot nie może być wskazany jako podmiot składający dwa Wnioski;
2) dwa różne wydziały wchodzące w skład tej samej uczelni, mogą złożyć dwa odrębne Wnioski, z
zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i Umowy dot. unikania konfliktu interesów.
Czy w przypadku składania 2 wniosków przez 2 odrębne wydziały uczelni osobą reprezentującą wnioski
może być ta sama osoba reprezentująca podmiot?
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Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu (II. 2.1. ppkt 3) istnieje
możliwość złożenia dwóch wniosków przez dwa różne wydziały wchodzące w skład tej samej uczelni
podpisane przez tą samą upoważnioną osobę.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian we wnioskach, termin i miejsce składania wniosków pozostają bez zmian.
Wojciech Racięcki
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