Warszawa, 11 stycznia 2019 r.
Dot. ZAPYTANIA O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE
USŁUGI – NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRAC B+R NA BLOKACH 200 MW W FAZIE III W RAMACH
POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO „PROGRAM BLOKI 200+ INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
ZMIANY REŻIMU PRACY BLOKÓW ENERGETYCZYCH KLASY 200 MWe”
DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBR” lub „Zamawiający”, uprzejmie informuje,
że udziela następujących odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o szacunkową wartość
zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 10.01.2019 r.
Pytanie 1:
W nawiązania do Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi – Nadzór nad
realizacją prac B+R na blokach 200 MW w fazie III w ramach postępowania konkursowego „Program
Bloki 200+ innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”
bardzo proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
Czy wycena ma się opierać na założeniu 1 Wykonawca - 1 Obiekt (jedna lokalizacja)?
Odpowiedź:
Sposób złożenia oferty cenowej precyzuje punkt VIII Zapytania o szacunkową wartość zamówienia:
Dla celów szacowania wartości zamówienia należy wskazać jedynie wartość C, który jest ceną
szacunkową dla usług wykonywanych u dwóch Wykonawców projektu, najprawdopodobniej w
dwóch różnych lokalizacjach (obejmuje to wskaźnik "2" we wzorze na obliczenie wartości "C").
(Wartości podpunktów 1., 2., 3., są wartościami usług w lokalizacji jednego Wykonawcy projektu).
Pytanie 2
Prosimy o doprecyzowanie (np. oczekiwania dot. sposobu realizacji i raportowania prac, formy
uczestnictwa w pracach na obiekcie) przedmiotu zamówienia pkt. II. 2, tj.: "Nadzór nad realizacją
Prac B+R w Fazie III zgodnie z zatwierdzonym Projektem podstawowym i Harmonogramem
Rzeczowo-finansowym, dokonywaniem w imieniu NCBR Odbiorów częściowych i Odbioru
końcowego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym i rzeczywistą realizacją Prac B+R."
Odpowiedź:
Wykonawca projektu w ramach prac Fazy II zobowiązany jest przedstawić sposób realizacji prac
planowanych w Fazie III, przedkładając ww. dokumenty. Obowiązek nadzoru polegać będzie
nad fizycznym stwierdzeniem, że prace na obiekcie "bloku 200 MW" zostały prowadzone należycie i
w zakresie zgodnym z tymi dokumentami, co będzie potwierdzone w protokołach częściowego i
końcowego Odbioru, na podstawie, których NCBR będzie dokonywał płatności za zakres wykonanych
prac zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym.
Jeżeli prace będą wykonane zgodnie z ww. dokumentami, co fizycznie Wykonawca nadzoru stwierdzi
na obiekcie, raportem dla NCBR będzie sporządzenie protokołu odbioru i podpisanie "bez uwag".
W przypadku odmowy podpisania protokołu, raport dla NCBR musi zawierać szczegółowe
wyjaśnienie odmowy podpisu.
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