Warszawa, 19 czerwca 2020 r.
DAZ.263.32.2020

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

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 (dalej: „NCBR” lub ”Zamawiający”) uprzejmie informuje, iż za
pośrednictwem drogi elektronicznej w dniu 21 maja 2020 r., 22 maja 2020 r., 28 maja 2020 r., 29
maja 2020 r., 12 czerwca 2020 r., 17 czerwca 2020 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Regulaminu. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez
Zamawiającego.
Pytanie 1:
Czy możemy skorzystać z usług innego podmiotu jako poddostawcy usług/komponentów, który
również bierze udział w projekcie e-Van jako wnioskodawca (i nie nasz konsorcjant)?
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza wykonanie przez Wykonawców przedmiotu Umowy
z udziałem Podwykonawców, z zastrzeżeniem że Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, że
Podwykonawcy nie będą korzystać z dalszych podwykonawców w zakresie wykonywania Prac B+R.
Kwestię podwykonawstwa uregulowano w art. 10 wzorów Umowy (wersja A i wersja B).
Pytanie 2:
Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór Umowy:
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Art 27.1.3 Punkt sugeruje iż NCBR uzyska prawo do dowolnego korzystania z użytego Backgroud IP
bez dodatkowego wynagrodzenia i zgody Wykonawcy. Punkt jest nieakceptowalny w obecnej jego
formie.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że po modyfikacji dokumentacji Przedsięwzięcia w przypadku
wyboru Wariantu A modelu współpracy przez Wnioskodawcę licencja dla NCBR m.in. na komercyjne
korzystanie z Background IP zawiera się w wynagrodzeniu za dany Etap. Zakres licencji jest przy tym
ograniczony do Background IP niezbędnego do korzystania z Foreground IP opracowanego w
Przedsięwzięciu. Zamawiający wskazuje również na możliwość wyboru Wariantu B modelu
współpracy przez Wnioskodawcę, w którym licencja na komercyjne korzystanie z Background IP
udzielana jest NCBR dopiero w przypadku niezrealizowania zobowiązań Wykonawcy dotyczących
Komercjalizacji Wyników Prac B+R.
Pytanie 3:
Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór Umowy:
Art 27.1.4 Przedsiębiorca może widzieć potrzebę w użyciu Background IP aby podnieść
konkurencyjność lub innowacyjność opracowywanego produktu jednak w zamian za dobrą wolę traci
autonomię w zarządzaniu wypracowanym, własnym IP. Jest to punkt trudny do zaakceptowania z
punktu widzenia prowadzenia innowacyjnej działalności technologicznej stanowiącej przewagę
konkurencyjną Przedsiębiorcy. Wnioskujemy usunięcie niniejszego punktu lub taką jego treść która
nie niesie skutków zablokowania IP będącego własnością Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może się
zobowiązać do zapewnienia możliwości korzystania z niezbędnego Background IP przez NCBR jednak
nie ma zgody na ograniczanie swobody w proponowanym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że po modyfikacji dokumentacji Przedsięwzięcia Wnioskodawca
może wybrać Wariant B modelu współpracy, w którym ograniczenie praw Wykonawcy do korzystania
z i rozporządzania Wynikami Prac B+R w formie obowiązku udzielenia NCBR licencji m.in. na
komercyjne korzystanie z Background IP aktualizuje się wyłącznie w przypadku niezrealizowania
zobowiązań Wykonawcy dotyczących Komercjalizacji Wyników Prac B+R.
Pytanie 4:
Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór Umowy:
Art 27.2 Brzmienie punktu sugeruje iż NCBR uzyskuje bezterminowe uprawnienie do nieodpłatnego
wykorzystania Background IP. W przypadku Foreground IP jest to uzasadnione jednak Background IP
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jest własnością Wykonawcy i może być użyte tylko w połączeniu z opracowaną w ramach projektu
eVan technologią i tylko w odniesieniu do przedmiotu umowy.
Jaką definicją "przedmiotu Background IP" posługuje się NCBR?
Sugerujemy uwzględnienie możliwości wykorzystania przez Wykonawcę własnych komponentów
dostępnych komercyjnie, wskazanie potencjalnych zamienników rynkowych oraz wyłączenie tych
komponentów z definicji Background IP. Umożliwi to szybsze i efektywniejsze przeprowadzenie
procesu B+R ograniczając ryzyko przekazania decyzyjności na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do
zarządzania własnym IP.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że po modyfikacji dokumentacji Przedsięwzięcia w Wariancie A
modelu współpracy pozostawiono co do zasady konieczność przekazania NCBR uprawnień do licencji
do Background IP. W przypadku wystąpienia obiektywnego braku takiej możliwości ART. 27 §4-5
stosuje się. W Wariancie B modelu współpracy licencja m.in. na komercyjne korzystanie z Background
IP udzielana jest NCBR dopiero w przypadku niezrealizowania zobowiązań Wykonawcy dotyczących
Komercjalizacji Wyników Prac B+R.
Definicja Background IP znajduje się w §2 Załącznika nr 3 do Regulaminu i zgodnie z nim Background
IP „oznacza wszelkie prawa do wszelkich przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujące
Wykonawcy (tj. do których posiada prawa wyłączne lub z których korzysta na podstawie
licencji/sublicencji), które nie powstały w wyniku wykonywania Umowy, ale są związane z
Foreground IP, w ten sposób, że bez posiadania w/w praw nie jest możliwe swobodne korzystanie z
Wyników Prac B+R w pełnym zakresie, a które Wykonawca wykorzystał (zastosował) przy
wykonywaniu Umowy, w szczególności prawa do lub udziały w prawach do niżej wymienionych
przedmiotów praw własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy zostały złożone, zgłoszone,
zarejestrowane przez właściwe organy czy wpisane do właściwych rejestrów w celu uzyskania
ochrony i niezależnie od tego czy obecnie lub w przyszłości zostaną złożone, zgłoszone,
zarejestrowane w celu uzyskania ochrony, w tym między innymi prawa do poniższych przedmiotów
praw własności intelektualnej:
1) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych,
projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych,
2) utworów, przedmiotów praw pokrewnych,
3) baz danych,
4) Know-how,
a w przypadku wątpliwości także każdy przedmiot ww. praw, a także prawa do Materiałów”.
Pytanie 5:
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Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór Umowy:
Art 30.2 Punkt sugeruje iż Background IP będzie używany przez NCBR tylko w powiązaniu z
Foreground IP jednak NCBR lub osoby trzecie upoważnione przez NCBR mogą dowolnie modyfikować
i wykorzystywać Background IP o ile wykażą powiązanie z Forground IP. W obecnej formie punkt jest
trudny do zaakceptowania.
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, że po modyfikacji dokumentacji Przedsięwzięcia Wnioskodawca może
wybrać Wariant B współpracy, który przewiduje udzielenie NCBR licencji na komercyjne korzystanie z
m.in. Background IP wyłącznie w przypadku niezrealizowania zobowiązań Wykonawcy dotyczących
Komercjalizacji Wyników Prac B+R.
Pytanie 6:
W załączniku nr 2 do regulaminu – wzór umowy art. 27 i art. 30 jest mowa o możliwości pełnego
korzystania przez NCBR z Background IP (włącznie z sublicencja na rzecz osób trzecich) przy
jednoczesnym ograniczeniu praw Wykonawcy do korzystania z Background IP.
Zapis ten powoduje, że Wykonawca będzie miał ograniczone możliwości korzystania z innowacyjnych
rozwiązań, które zostały przez niego wypracowane poza ogłoszonym postępowaniem. Wnioskujemy
o usunięcie wskazanych wyżej zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, że po modyfikacji dokumentacji Przedsięwzięcia Wnioskodawca może
wybrać Wariant B współpracy, który przewiduje udzielenie NCBR licencji na komercyjne korzystanie z
m.in. Background IP wyłącznie w przypadku niezrealizowania zobowiązań Wykonawcy dotyczących
Komercjalizacji Wyników Prac B+R.
Pytanie 7:
Art. 28 par. 7-10 wzoru umowy wskazuje na obowiązek przeprowadzenia procedury do udzielenia
praw wyłącznych do Wyników Prac B+R na koszt Wykonawcy oraz konieczność ponoszenia opłat za
przedłużenie tych praw. Wnioskujemy o możliwość pokrycia kosztów procedury udzielenia praw
wyłącznych ze środków finansowych przeznaczonych na realizację etapu IV.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przewiduje zmian w dokumentacji Przedsięwzięcia w tym
zakresie. Zgłoszenia Wyników Prac B+R w ramach odpowiednich procedur prowadzących do
udzielenia praw wyłącznych do Wyników Prac B+R będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy NCBR a
Wykonawcą dopiero po zakończeniu wszystkich Prac B+R, a zatem będą odbywać się już poza ramami
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Przedsięwzięcia. Z tego powodu nie jest możliwe sfinansowanie kosztów zgłoszeń ze środków
przeznaczonych na realizację Etapu IV.
Pytanie 8:
2.1. Informacje ogólne. Pkt 4
Konsorcjum – zapisy określają, że gdy Wnioskodawcą jest Konsorcjum, doświadczenia i umiejętności
Konsorcjantów oceniane są razem.
Rodzi to zastrzeżenia w przypadku Podwykonawców, gdy zadania wykonywane są poprzez
Podwykonawcę. Przy obecnym zapisie biorąc pod uwagę złożoność projektowania pojazdu prowadzić
będzie do konieczności tworzenia Konsorcjum składającego się z dużej ilości firm.
Rekomendacja: wprowadzenie zapisu określającego, że w przypadku wskazania podwykonawców
we Wniosku z którymi zawarto warunkowe umowy na wykonanie prac również ich doświadczenie
jest traktowane jako składowe Konsorcjum.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmodyfikowanym pkt 2.1 ust. 4 Regulaminu
Przedsięwzięcia zarówno Wnioskodawca występujący samodzielnie jak i Wnioskodawcy działający
wspólnie mogą powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania, że spełniają warunki
udziału określone w dokumentacji Przedsięwzięcia w zakresie doświadczenia Wnioskodawcy lub
Zespołu Projektowego, potencjału technicznego lub technologicznego w tym na potrzeby Kryteriów
Oceny Wniosków. Zasoby podmiotu trzeciego będą wzięte pod uwagę wyłącznie w przypadku, gdy
podmiot ten weźmie rzeczywisty udział w realizacji Przedsięwzięcia jako podwykonawca zgodnie z
zasadami wynikającymi z art. 10 Umowy co najmniej w takim zakresie w jakim nastąpiło udzielenie
zasobów.
Pytanie 9:
Poproszę o wyjaśnienie. Pole we wniosku "Forma prawna" należy uzupełnić
1. nazwą podstawowej formy prawnej np. OSOBA PRAWNA
2. nazwą szczególnej formy prawnej np. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy wskazać
formę prawną podmiotu, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pytanie 10:
Czy mogę prosić przypomnienie kiedy był dzień zero czyli wszczęcie postępowania?
Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, że wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 7 maja 2020 r.
Pytanie 11:
Proszę o informację, czy możemy podjąć się wykonania usługi homologacji pojazdu dla Konkurenta?
"W przypadku jeśli Wykonawca uczestniczy w wykonaniu innej umowy zawartej pomiędzy NCBR a
Konkurentem Wykonawcy w ramach Przedsięwzięcia, w charakterze Podwykonawcy, to zobowiązuje
się on:
1) zapewnić procedury zapewniające, że Prace B+R i ich wyniki, wykonywane w ramach Umowy nie
będą dostępne personelowi danego podmiotu wykonującego czynności w ramach umowy zawartej
pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy, oraz że pomiędzy takim personelem a personelem
wykonującym czynności w ramach Umowy nie wystąpi konflikt interesów. Jako „konflikt interesów”
rozumiana jest potencjalna sytuacja, w której niepodjęcie przez daną osobę wymaganych Umową
czynności lub ich nienależyte wykonanie może, nawet potencjalnie, wpłynąć na wykonanie umowy
zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy lub zmierzać do wpłynięcia na wykonanie
umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy,
2) czynności wykonywane w ramach Umowy lub wyniki tych czynności nie będą finansowane lub
współfinansowane ze środków uzyskanych z umowy zawartej pomiędzy NCBR a Konkurentem
Wykonawcy, a także nie mogą być one przedmiotem umowy zawartej pomiędzy NCBR a
Konkurentem Wykonawcy,
3) zespół pracowników, współpracowników lub Podwykonawców, stanowiący Zespół Projektowy
skierowany do realizacji Przedsięwzięcia Wykonawcy Przedsięwzięcia, oraz poszczególni jego
członkowie, wykonujący czynności w ramach Umowy, w tym prowadzący Prace B+R, nie będzie
wykonywał/ nie będą wykonywali jakichkolwiek czynności lub Prac B+R w ramach umowy zawartej
pomiędzy NCBR a Konkurentem Wykonawcy,
4) dokonać i dokumentować osobno rozliczenia związane z każdą umową, wykonywaną przez
Wykonawcę,
5) zapewnić wykluczenie finansowania tych samych prac w ramach dwóch odrębnych umów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ze względu na płynące od Wykonawców sygnały w sprawie ograniczonej
liczby podmiotów prowadzących działania związane z homologacją pojazdów, wprowadzono
wyłączenie takiej działalności spod zakazu współpracy pomiędzy Wykonawcą a jego Konkurentem. W
zmianach dokumentacji postępowania, opublikowanych 16.06.2020 r., ujęto powyższą sugestie –
należy zapoznać się ze wzorem umowy wersja A i wersja B (załączniki nr 2.1 i 2.2. do Regulaminu):
art. 7 §3 pkt 2.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody
zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności
gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Pytanie 12:
W związku z pomiarem zasięgu metodyką WLTP, powstaje pytanie jak będzie obliczany zasięg
pojazdu - zużycie energii w przypadku gdy prędkość max pojazdu zostanie ograniczona do np. 100
km/h a metodyka WLTP przewiduje próbę z prędkością max 130 km/h ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje nt. procedury testowej zostaną udostępnione
Wykonawcy na min. 90 dni przed ich rozpoczęciem testów. Kwestie Testowania Prototypów Pojazdu
i Serii Testowej Pojazdów znajdują się w Art. 20 wzorów Umowy (wersja A i wersja B).
Pytanie 13:
Czy termin składania wniosków to 25.06.2020?
Odpowiedź:
Ze względu na zmiany w dokumentacji postępowania termin na złożenie wniosku został przedłużony
o 7 dni - jest to obecnie 7 lipca 2020r.
Pytanie 14:
Proszę o sprecyzowanie, czy wnioskiem do:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Regulamin 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”
może zostać objęty jedynie podzespół pojazdu dostawczego, a mianowicie płaski zbiornik wodoru do
napędu hybrydowego: samochodu elektrycznego z ogniwem paliwowym zasilanym wodorem.
Zbiornik ciśnieniowy może podlegać jedynie zatwierdzeniu typu, a nie homologacji, co jest zapisane
w Regulaminie konkursu, jako warunek.
Proszę zatem o info czy podzespoły są traktowane na równi z całym pojazdem i czy podmiot
zagraniczny może być konsorcjantem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją postępowania celem jest opracowanie całego
pojazdu, a nie wybranych komponentów.
Ponadto odpowiadając na drugą część pytania - podmiot zagraniczny może być członkiem
konsorcjum. Należy mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z art.2 par. 6 wzorów Umowy (wersja A i
wersja B), prace B+R wykonywane w ramach Umowy B+R, co do zasady, powinny być prowadzone na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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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 – tj.
zgodnie z aktualizacją harmonogramu z dnia 17.06.2020r.
Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Innowacyjnych Metod
Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/
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