Warszawa, 29 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 10 czerwca 2020 r., 22 czerwca 2020 r. wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści Regulaminu. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami udzielonymi
przez Zamawiającego.
Pytanie 1:
Czy wniosek w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie
elektrycznym kat.N1”, może zostać dostarczony do siedziby NCBR przesyłką kurierską lub pocztową?
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
dostarczyć za pośrednictwem poczty bądź kuriera, należy mieć jednak na uwadze, iż decyduje wtedy
data wpływu do kancelarii NCBR.
Pytanie 2:
Czy w częściach opisowych wniosku (np. w opisie koncepcyjnym planowanego do opracowania
Pojazdu) można wstawiać tabele lub rysunki? Jeśli tak, to jak należy wtedy traktować liczbę znaków?
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza wstawienie tabel oraz rysunków. Liczba znaków nie
może przekroczyć danego limitu, opisanego w poszczególnych częściach wniosku. Znaki pojawiające
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się na rysunkach i w tabelach wliczają się do tego limitu, natomiast sam obraz bądź tabela nie jest
liczona jako znak.
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.
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