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dot. postępowania 234/17/PU – Program Bloki 200+
NCBR1 w toku analizy nadal otrzymywanych pytań do dokumentacji związanej z postępowaniem nr 234/17/PU,
prowadzonym w ramach Programu Bloki 200+ („Postępowanie”), uznało za celowe uściślenie niektórych
kwestii istotnych dla Postępowania. Dlatego też, NCBR podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania
wniosków do dnia 12 marca 2018 r. oraz udzieleniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania jak poniżej (Treści pytań
przytoczono w brzmieniu dosłownym po usunięciu nazw podmiotów występujących z pytaniem):

1. Wniosek dotyczący deklaracji wekslowej
Pytanie:
Działając na podstawie Art. 7.1 §2 Regulaminu przeprowadzenia postępowania konkursowego pod
nazwą „Program Bloki 200+…” oraz odpowiednio do punktu 2 załącznika nr 4 Ramowy harmonogram
Programu Bloki 200+ zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację zmiany treści rzeczonej Deklaracji
wekslowej na brzmienie załączone poniżej.
Uzasadnienie:
W ramach postępowania w dniu 11 stycznia 2018 roku na stronie internetowej NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamówienia-publiczne/pcp/ pojawił się wzór deklaracji wekslowej
[zał_nr_5_do_regulaminu_wzór_deklaracji_wekslowej.pdf], której istotną i immanentną cechą było
domniemanie, że ewentualną kwotą roszczenia byłyby zadłużenie wynikające z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy aktualne w dacie wypełnienia weksla, natomiast w dokumencie
datowanym na 31.01.2018 r., a opublikowanym w dniu 01.02.2018 r. jako
[234_17_pu_zal_nr_5_do_wzoru_umowy_wzór_deklaracji_wekslowej_20180131_edytowalny.doc]
pojawiły się sformułowania nieoczekiwanie i nieuzasadnienie zwiększające obciążenia i ryzyka
Wnioskodawcy. Należy zauważyć, że tak zasadnicza zmiana została przedstawiona w trybie
uniemożliwiającym zachowanie wskazanego w pierwszym z dokumentów terminu 31 stycznia 2018 r jako
możliwy do zmiany jej treści. Z racji podstawowych praw przynależnych stronom w postępowaniu
negocjacyjnym, uzasadniony wniosek powinien być rozpatrzony, a jeśli dzięki niemu uniknie się
naruszeniu prawa poprzez nieuzasadnione dysproporcje obciążeń Stron, powinien zostać przyjęty.
Załącznik:
Deklaracja wekslowa – wersja XXX
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NCBR wskazuje, że wszelkie terminy pisane w niniejszym piśmie wielką literą odnoszą się do definicji wskazanych w
Regulaminie do Postępowania oraz we wzorze Umowy – dokumentacji do Postępowania opublikowanej przez NCBR
m.in. na stronie internetowej Centrum: www.NCBR.gov.pl.

Odpowiedź:
NCBR nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji deklaracji wekslowej według propozycji przedstawionej
w przytoczonym w piśmie, jednocześnie NCBR informuje o zmianie dokumentacji do Postępowania w zakresie
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w sposób wskazany w zmienionej dokumentacji do Programu
Bloki 200+ (wzór Umowy oraz Regulamin), której ogłoszenie NCBR planuje najpóźniej na dzień 21 lutego 2018 r.

2. Pytanie: Czy nasza interpretacja jest prawidłowa, że z wszystkimi „Materiałami”, a zatem i licencją,
musimy przekazać do NCBR wszystkie dokumenty jak rysunki, rysunki konstrukcyjne, listy materiałów, P&ID,
opis szczegółowy procesu / komponentu itp.
3. Pytanie: Czy nasze zrozumienie jest poprawne, że licencja obejmuje Background IP tylko w zakresie
niezbędnym do korzystania z Foreground IP, ale włącznie z istniejącymi modelami użytkowymi, patentami,
oprogramowaniem / narzędziami projektowymi potrzebnymi do przeprojektowania komponentów
elektrowni, a także inne istniejące IP jak rysunki, bazy danych, kody źródłowe itp. potrzebne do
przeprojektowania komponentów przez dostawcę technologii w ramach tego projektu?
Odpowiedź na pytanie 2 i 3:
Podstawowym celem Programu Bloki 200+ jest przeprowadzenie Prac B+R, w wyniku których powstać ma
innowacyjna i nowatorska Metoda modernizacji Bloków klasy 200 MW (Foreground IP). Na wniosek
interesariuszy, NCBR wyraziło zgodę na stosowanie (w toku Postępowania) rozwiązań już istniejących
(Background IP), lecz wyłącznie w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do wypracowania Metody (mają
mieć wyłącznie charakter wtórny w stosunku do Wyników Prac B+R obejmujących Foreground IP), niezbędne
do właściwego korzystania z Wyników Prac B+R obejmujących Foreground IP oraz o ile Wnioskodawca nie
będzie ubiegał się w ramach Programu Bloki 200+ o finansowanie Prac B+R zmierzających do opracowania już
istniejących rozwiązań (obejmujących Background IP). Nie jest celem Postępowania wdrażanie już istniejących
rozwiązań modernizacji Bloków klasy 200MW. Niezależnie od tych ograniczeń, jeżeli Wnioskodawca uznaje za
celowe i konieczne zastosowanie już istniejących rozwiązań (obejmujących Background IP) w swoich
propozycjach oraz w wypracowywanych przez niego Wynikach Prac B+R (obejmujących Foreground IP), to musi
liczyć się ze zobowiązaniem do przekazania NCBR praw do Background IP, wykorzystywanego w toku
prowadzonych przez niego Prac B+R, a niezbędnego m.in. do korzystania z wypracowanej Metody
i przeprowadzenia jej wdrożenia.
NCBR zapewnia, że jego wolą jest aby Wykonawcy Projektu, którzy przejdą pomyślnie Fazę III byli podmiotami
skutecznie i samodzielnie komercjalizującymi swoje Metody.
Zamierzeniem Programu Bloki 200+ jest rozpowszechnienie Metody przede wszystkim wśród wytwórców
energii, głównie po zakończeniu Postępowania. Dlatego też NCBR oczekuje od Wnioskodawców (później
Wykonawców Projektu) przekazania praw w zakresie i formie umożliwiającej udzielania licencji na pełne
wdrożenie Metody.

4. Pytanie: Czy licencja nie może być wypowiedziana lub ograniczona?
Odpowiedź:
Zasady dotyczące wypowiedzenia lub ograniczenia licencji wskazane zostały w dokumentacji do Programu
Bloki 200+ lub wynikają z przepisów prawa.

5. Pytanie: Jeśli nie możemy zaakceptować niektórych warunków Wzoru Umowy z NCBR (Załącznik nr 2), czy
podlegają one negocjacjom?
Odpowiedź:
Nie
5. Pytanie: Jakie są konsekwencje, jeśli nie dojdziemy do porozumienia z właścicielem jednostki wytwórczej
w sprawie zapisów dotyczących odpowiedzialności lub innego istotnego warunku, a zatem nie będziemy
kontynuować III Fazy Projektu? Czy tylko to, że nie otrzymujemy funduszu?
Odpowiedź:
Jeżeli Wykonawca Projektu wykaże, że dokonał należytej staranności, aby pozyskać prawa do prowadzenia
zakresu Prac przewidzianych w Fazie III, uwzględniając fakt, że jest kilku właścicieli bloków klasy 200 MW, ,
jednakże nie będzie mógł uzyskać kwalifikacji do prac fazy III. W takim przypadku nie zakłada się żądania zwrotu
już otrzymanego dofinansowania. Natomiast jeżeli Wykonawca Projektu nie wykaże się należytą starannością
w pozyskaniu praw do prac na bloku referencyjnym, może to być potraktowane jako nienależyte wykonanie
umowy z konsekwencjami określonymi w Umowie.

6. Pytanie: W związku z kolejnym przesunięciem terminu składania wniosku o zakwalifikowanie się do
procedury wyboru wykonawcy i wdrażającego Metodę określoną umowie zamawiającego NCBR rozwiązania
w ramach PROGRAMU BLOKI 200+, nazwanego jako: „Innowacyjna technologia zmiany charakterystyki
pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” (z 22 stycznia na 12 marca czyli o 49 dni) zwracam się z
uprzejmą prośbą o zmianę ramowego harmonogramu Programu Bloki 200+ w następujący pozycjach:
25. Zgłoszenie do Pomiarów II – nie później niż …
18 lutego 2021 (obecnie 30 listopada 2020)
26. Przeprowadzenie pomiarów II – do 3 miesięcy po zgłoszeniu do pomiarów II nie później niż…
21 marca 2021 (obecnie 31 stycznia 2021)
27. Zgłoszenie do NCBR Dokumentacji Metody – nie później niż do…
5 maja 2021 (obecnie 15 marca 2021)
28. Odbiór Wyników Prac Fazy III:
18 maja 2021 (obecnie 30 marca 2021)
29. Płatności końcowe:
18 czerwca 2021 (obecnie 30 kwietnia 2021)

Uzasadnienie:
Utrzymanie dotychczasowego harmonogramu istotnie skraca termin realizacji Fazy III i może uniemożliwić
jej realizację zgodnie z wymaganiami regulaminu.
Odpowiedź:
NCBR na tym etapie, nie wyraża zgody na dokonanie proponowanych zmian w harmonogramie. Projekt
Umowy (Art. 9 §8 i §9) przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji Faz. W trakcie realizacji Umowy,
jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające realizację prac wg zaproponowanego przez NCBR harmonogramu,
Wykonawca projektu będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem.

