Warszawa, 13 czerwca 2018 r.

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa Pzp, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, dalej: Zamawiający, prowadzące postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (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” informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, dalej: SIWZ, w niniejszym postępowaniu.
Zmiany do SIWZ
1. W rozdziale 11. „OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT” SIWZ
Zamiast:
Nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2018 r. godz. 14:00”.
Będzie:
Nie otwierać przed dniem 25 czerwca 2018 r. godz. 14:00”.
2. W rozdziale 12. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”
pkt. 12.1. SIWZ
Zamiast:
Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00.
Będzie:
Termin składania ofert upływa dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 13:00.
3. W rozdziale 12 „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”
pkt. 12.3. SIWZ
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 21 czerwca
2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 110 piętro 1.
Będzie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 25 czerwca
2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 110 piętro 1.

4. W rozdziale 22 „INNE INFORMACJE” SIWZ
dodaje się zapis:
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konfliktu interesów oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z treścią SIWZ.
Zmiana do wzoru umowy (załącznik nr 6)
Do § 4 ust. 8 umowy „Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności związane
z realizacją obowiązków wynikających z Umowy w sposób wykluczający chociażby
potencjalny konflikt interesów Wykonawcy z interesem NCBR lub interesem publicznym.”
dodaje się zapis:
„Dodatkowo Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie istnieje w jego przypadku
konflikt interesów, który uniemożliwiałby mu wykonanie niniejszej Umowy w zgodzie z
zasadami niezależności i obiektywności, a w szczególności oświadcza, że ani on ani
podmiot wchodzący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, nie jest wykonawcą, podwykonawcą ani dalszym podwykonawcą,
podmiotów wykonawców uczestniczących w Programie Bloki 200+. Wykonawca jest
zobowiązany do zachowania aktualności oświadczenia zawartego w poprzedzającym
zdaniu przez cały czas trwania Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę
gwarancji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, NCBR jest uprawniony do
odstąpienia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do dnia 31 grudnia 2019
r.”
Dodatkowo, Zamawiający informuje, że na stronie internetowej BIP NCBR zamieści aktualny
na dzień 13.06.2018 formularz oferty. Zamawiający zaleca jego pobranie i złożenie oferty
zgodnie z zamieszczonym wzorem.
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