Warszawa, 11 czerwca 2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 14/18/PN) na świadczenie
usług rzeczoznawcy ds. wycen prac badawczo rozwojowych w ramach postępowania
konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy
bloków energetycznych klasy 200 MWe”.
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniu
05.06.2018r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) zamieszczonej na stronie
internetowej NCBR. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez
Zamawiającego.
Pytanie
Jakie dodatkowe informacje dla osób wyszczególnionych w załączniku 2b należy przedstawić
oprócz wskazania konkretnego podpunktu 6.2.2? Czy konieczne jest dołączenie CV dla tych
osób jako dodatkowego załącznika do załącznika 2b?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej może
żądać następujących dokumentów: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający nie ma możliwości wymagania od wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W związku z powyższym nie jest

wymagane przedstawianie CV czy kopii dokumentów (dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów)
dotyczących osób w skład zespołów.
W załączniku 2b do SIWZ należy wpisać informację o spełnieniu przez osoby wymagań
zgodnie ze stanem faktycznym:
1. Osoba pełniąca funkcję kierownika Grupy Wykonawczej zgodnie z punktem 6.2.2.1. SIWZ.
2. Osoba pełniąca funkcję kontrolera analiz ekonomicznych do sprawowania nadzoru nad
kontrolą prac zespołów zgodnie z punktem 6.2.2.3. SIWZ.
3. Członkowie zespołów "Zespół 1.1 … 1.14" zgodnie z punktem 6.2.2.3. SIWZ i uczestniczyli/
wykonywali prace określone w pp. 6.2.1.1. SIWZ oraz/albo 6.2.1.2. SIWZ.
4. Członkowie zespołów "Zespół 2.1 … 2.14" zgodnie z p. 6.2.2.3. SIWZ i uczestniczyli/
wykonywali prace określone w. pp. 6.2.1.2 SIWZ oraz/albo 6.2.1.3. SIWZ.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższego wyjaśnienia nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.
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