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Arkadiusz Gierałt
Dyrektor Działu Komercjalizacji
Warszawa, 20.11.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo techniczne podczas przeprowadzania przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków energetycznych do
zmienionych wymagań KSE
Nr postępowania 21/17/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Osoba upoważniona do kontaktów :

w WARSZAWIE

Bartosz Dziadecki
przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71621000-7

Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71630000-3

Usługi kontroli i nadzoru technicznego

3.2. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo techniczne konieczne w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie efektywnej, niskokosztowej technologii
dostosowania bloków energetycznych do zmienionych wymagań KSE.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część.
3.4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności
intelektualnej do wszystkich opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu
zamówienia.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu
3.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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3.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.6 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.7 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czterech fazach, gdzie:
3.7.1

faza prekwalifikacji obejmuje zadania nr 1,4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 wymienione w
załączniku nr 1,

3.7.2

faza I obejmuje zadania nr 2, 4, 5, 6, 7, 12, 15 wymienione w załączniku nr 1,

3.7.3

faza II obejmuje zadania nr 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 wymienione w załączniku nr 1,

3.7.4

faza III obejmuje zadania nr 4, 6, 12, 13 wymienione w załączniku nr 1.

Wykonawca będzie przystępował do realizacji kolejnej fazy na zasadach opisanych w projekcie umowy.
Zamawiający gwarantuje zlecenie realizacji co najmniej faz: prekwalifikacji, I i II przedmiotu
zamienienia.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Szacowany czas realizacji zamówienia: 41 miesięcy od daty podpisania Umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 uPZP nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez
złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy
PZP (pkt 7.1. SIWZ).
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawca winien:
5.2.1.

wykazać się, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem
lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy PZP, w postaci należytego wykonania co najmniej trzech opracowań lub analiz
lub ekspertyz dotyczących bloków energetycznych klasy 200 MWe lub funkcjonowania
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takich jednostek w ramach krajowego systemu energetycznego, w tym przynajmniej
jedno z tych opracowań, analiz lub ekspertyz dotyczyło instalacji wykorzystujących
kotły OP-650 lub OB-650 oraz turbiny TK200/13K200/13K215.
Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć opracowań lub analiz lub ekspertyz,
których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji
publicznej lub w przypadku usług nienależących do powyższych kategorii,
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży inne dokumenty, pozwalające
Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres usług przyjęty w tych opracowaniach
lub analizach lub ekspertyzach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1.
SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty, których mowa w pkt 7.6.1.
SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia
wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.2.

wykazać, że dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponował
zespołem do realizacji zamówienia, składającym się co najmniej z 10 osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
5.2.2.1.

jedną

osobą

pełniącą

funkcję

kierownika

wykonawczego,

mającą

doświadczenie w przedmiocie objętym zamówieniem i w zakresie niezbędnym dla
należytego jego wykonania tj. kierownik musi posiadać wiedzę praktyczną w
zakresie funkcjonowania bloków energetycznych klasy 200 MWe oraz ich
umiejscowienia i roli w krajowym systemie energetycznym oraz posiadać
praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania: 3 projektami1 lub co najmniej jednym

1

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągniecia z góry określonych celów. Złożoność́
wynika z szeregu działań́ , jakie należy wykonać́ w określonej kolejności, aby można było osiągnąć́ cele. Atrybutami projektu są̨: zdefiniowanie w
czasie, niepowtarzalność́ (jednorazowość́ ), złożoność́ i celowość́
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zespołem ludzkimi o minimalnej liczbie 10 osób, w okresie nie krótszym niż 36
miesięcy na przestrzeni ostatnich 5 lat, Zamawiający dopuszcza równoległe
prowadzenie projektów i sumowanie czasu ich trwania.
5.2.2.2.

jednego radcy prawnego lub adwokata posiadającego 3 letnie doświadczenie

(36 miesięcy na przestrzeni poprzednich 5 lat) w zakresie doradztwa prawnego
z obszaru prawa energetycznego i kodeksu spółek handlowych;
5.2.2.3.

jednego eksperta posiadającego wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie

zagadnień formalno prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarze energetyki
polegającego na: osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu
w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku
pracy bądź umowy cywilno-prawnej) przez okres minimum 36 miesięcy na
przestrzeni poprzednich 5 lat;
5.2.2.4.

dwóch ekspertów posiadających wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie

zagadnień technicznych z obszaru ruchu i eksploatacji bloków energetycznych klasy
200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu
w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku
pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15 lat;
5.2.2.5.

dwóch ekspertów posiadających wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie

zagadnień technicznych z obszaru remontów i modernizacji (utrzymania) bloków
energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu obsługi urządzeń wytwórczych podstawowych
w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku
pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15 lat;
5.2.2.6.

jednego eksperta posiadającego wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie

zagadnień technicznych z obszaru aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako
świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres
łącznie minimum 15 lat;
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5.2.2.7.

jednego eksperta posiadającego wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie

zagadnień technicznych z obszaru dyspozycyjności mocy oraz ruchu sieciowego
bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako
świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres
łącznie minimum 15 lat;
5.2.2.8.

jednego eksperta posiadającego wiedzę praktyczna i teoretyczną w zakresie

zagadnień związanych z procesami badawczymi z obszaru funkcjonowania bloków
energetycznych, polegającą na uczestnictwie w co najmniej 3 projektach
badawczych w obszarze energetyki.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji wskazanych
wyżej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w
pkt 7.1. SIWZ oraz, dokumenty opisane w pkt 11.2.3) SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy
będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 7.1.
SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.

Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5. niniejszego SIWZ

5.4.

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
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5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 ustawy PZP.
5.6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp wykluczy Wykonawcę w stosunku, do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o

zamówienie.

Oświadczenie

to

ma

potwierdzać

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców.
7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.4.1 dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do
realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.4.2 dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.4. SIWZ), określający
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany,
o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania
zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c)
SIWZ.
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7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ
dotyczące tych podmiotów.
7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.6.1 Wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz,
którego były wykonane oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia, że
zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego
dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ.
7.6.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik
Nr 5 do SIWZ.

7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
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Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.10. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni
przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn.
zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z
oryginałem

treści

pełnomocnictwa

przez

samego

pełnomocnika

umocowanego

tymże

pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa

winno

wynikać

prawo

pełnomocnika

do

reprezentowania

Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany
przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego
z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy
spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum
przedłożenie umowy konsorcjum.
8. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i
informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację
za pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z 11.7. SIWZ
skanów pism.
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8.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie
później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer /+48 22/ 20-13-408 i za
pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł
przetargu.
8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
8.7.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
10.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana
w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej.
11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik
Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać
w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferty brutto, zobowiązanie
dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także
informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ;
3) Wykaz zgodny z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ, który podlegał będzie ocenie zgodnie z pkt 17. SIWZ.
11.3. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza oferty (Załącznik Nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załączniki Nr 3 – 6 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ.
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11.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu,
o których mowa w pkt 7.4.1.-2. SIWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą
być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 7.10.
SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 7. SIWZ mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
11.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1. SIWZ, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź
posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.10. SIWZ.
11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
z zastrzeżeniem pkt 7.10. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na
każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….”
oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi
się do poświadczeń notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
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 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie
osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści
każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.10.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
oraz napisem: „Oferta na doradztwo techniczne podczas przeprowadzania przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii
dostosowania bloków energetycznych do zmienionych wymagań KSE.” nr sprawy 21/17/PN oraz „NIE
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06 GRUDNIA 17 LISTOPADA 2017 r. GODZ. 12:30”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ)
ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne
opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób
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umożliwiający przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem
postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 06 grudnia 17 listopada 2017 r. o godz. 12.00 Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 06 grudnia 17 listopada 2017
r.
o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej 108.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert),
zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
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14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
a)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)

ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w artykule 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie z
przyjętymi kryteriami oceny ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).
15.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.3. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej
wskazanych.
15.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać:
1) ceny jednostkowe netto,
2) ceny jednostkowe brutto
3) cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT,
4) wartość podatku VAT,
3) stawkę VAT.
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15.5. Wykonawca winien wycenić, w tabeli zawartej w formularzu oferty, wszystkie elementy wskazane
w pkt II.1 SOPZ, z zastrzeżeniem, iż cena brutto za najdroższy element nie może być większa niż
15% ceny oferty brutto oraz nie może być większa niż dwukrotność ceny brutto za najtańszy
element.
15.6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
15.7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
17.1. 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca im
waga jest następująca:

l.p.

Kryterium

1
2

Cena
Doświadczenie zespołu do realizacji
zamówienia

Waga
30 %
70%

Maksymalna liczba
punktów
30
70

17.1.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty,
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za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą
liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
punkty ogółem = punkty za kryterium cena + suma punktów za kryterium doświadczenie zespołu do
realizacji zamówienia
17.1.3. Punkty przyznane ofercie za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę
końcową dla danej oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku)
17.1.4. Punkty za kryterium: cena zostaną obliczone i przyznane każdej z ofert wg. wzoru:

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za
kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 30 pkt.
17.1.5. Punkty przyznane ofercie za poszczególne kryteria dot. doświadczenia zespołu do realizacji
zamówienia zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę dla danej oferty. Ocena końcowa oferty
stanowić będzie suma punktów przyznanych w ww. kryteriach oraz punktów uzyskanych
w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku). Punkty
przynane zostaną na podstawi informacji zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ.
17.1.6. Punkty za kryteria dot. doświadczenia zespołu do realizacji zamówienia zostaną obliczone w
następujący sposób: punkty za ww. kryteria zostaną przyznane ofercie w skali punktowej od 0 pkt
do 70 pkt. W przypadku, kiedy do oferty nie zostanie załączony wykaz osób, lub zawierał będzie
on braki, Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia. W takim przypadku ocenie podlegały będą
jednie pozycje potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2. SIWZ. Komisja
w ocenie merytorycznej będzie kierowała się następującymi kryteriami oraz będzie przyznawać
punkty w wymienionych przedziałach:
17.1.6.1. Doświadczenie kierownika wykonawczego. W niniejszym kryterium można uzyskać
maksymalnie 4 pkt. Wykonawca, który w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 8
do SIWZ, wykazał, iż kierownik wykonawczy posiada doświadczanie w zarządzaniu:
- co najmniej 3 projektami lub zarządzanie zespołami ludzkimi przez okres nie
krótszy niż 3 lata otrzyma 1 pkt;
- co najmniej 5 projektami lub zarządzanie zespołami ludzkimi przez okres nie krótszy
niż 5 lat otrzyma 2 pkt;
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- co najmniej 7 projektami lub zarządzanie zespołami ludzkimi przez okres nie krótszy
niż 7 lat otrzyma 4 pkt.
17.1.6.2. Doświadczanie radcy prawnego lub adwokata, o którym mowa 5.2.2.2. SIWZ.
W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 pkt. Zamawiający przyzna
punkty za liczbę pełne miesięace doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego z
obszaru prawa energetycznego i kodeksu spółek handlowych radcy prawnego lub
adwokata posiadającego wskazanego w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ, stosując poniższy wzór:

17.1.6.3. Doświadczenie eksperta, o którym mowa w pkt 5.2.2.3. W niniejszym kryterium
można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający przyzna punkty za liczbę pełnych
miesięcy doświadczenia eksperta, wskazanego w wykazie osób stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ, posiadającego wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie
zagadnień formalno prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarze energetyki
polegającego na: osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu w
zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy
bądź́ umowy cywilno-prawnej) stosując poniższy wzór:

17.1.6.4. Doświadczanie eksperta, o którym mowa w pkt 5.2.2.4. SIWZ. W niniejszym
kryterium można uzyskać maksymalnie 12 pkt. Zamawiający przyzna punkty za
liczbę pełnych miesięcy doświadczenia eksperta z dłuższym doświadczeniem,
wskazanego w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, polegającego na
osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu w zakresie zagadnień
technicznych z obszaru ruchu i eksploatacji bloków energetycznych klasy 200 MWe
(wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) stosując poniższy wzór:
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17.1.6.5. Doświadczanie eksperta, o którym mowa w pkt 5.2.2.5. SIWZ. W niniejszym
kryterium można uzyskać maksymalnie 12 pkt. Zamawiający przyzna punkty za
liczbę pełnych miesięcy doświadczenia eksperta z dłuższym doświadczeniem,
wskazanego w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, polegającą na
osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu obsługi urządzeń
wytwórczych podstawowych w zakresie zagadnień technicznych z obszaru remontów
i modernizacji (utrzymania) bloków energetycznych klasy 200 MWe (wypracowanym
jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź umowy cywilno-prawnej) stosując
poniższy wzór:

17.1.6.6. Doświadczanie eksperta, o którym mowa w pkt 5.2.2.6. SIWZ. W niniejszym
kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający przyzna punkty za
liczbę pełnych miesięcy doświadczenia eksperta, wskazanego w wykazie osób
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu w zakresie zagadnień technicznych z obszaru aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki bloków energetycznych klasy 200 MWe
(wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilnoprawnej) stosując poniższy wzór:

17.1.6.7. Doświadczanie eksperta, o którym mowa w pkt 5.2.2.7. SIWZ. W niniejszym
kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający przyzna punkty za
liczbę pełnych miesięcy doświadczenia eksperta, wskazanego w wykazie osób
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika

zespołu

zakresie

zagadnień

technicznych

z

obszaru

dyspozycyjności mocy oraz ruchu sieciowego bloków energetycznych klasy 200
MWe (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy
cywilno-prawnej) stosując poniższy wzór:
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17.1.6.8. Doświadczenie jednego wskazanego eksperta, o którym mowa w pkt 5.2.2.8. SIWZ.
W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 pkt. Wykonawca, który w
wykazie osób stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, wykazał, iż ekspert posiadający
wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień związanych z procesami
badawczymi z obszaru funkcjonowania bloków energetycznych, uczestniczył w co
najmniej :
- 3 projektach badawczych w obszarze energetyki otrzyma 2 pkt;
- 5 projektach badawczych w obszarze energetyki otrzyma 4 pkt;
- 7 projektach badawczych w obszarze energetyki otrzyma 6 pkt.
17. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1 jest niezgodna z ustawą,
17.2.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
17.2.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
17.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.2.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
17.2.9 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
17.2.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

18.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
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wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.
18.1.2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania
matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

19.

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony

19.1.

w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
6)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94
ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku,
gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94
ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
19.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące
wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji
umowy.
19.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub drogą mailową.
19.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.10. Jeżeli

Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

uchyla

się

od

zawarcia

umowy

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
19.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
19.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik
Nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
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21. POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej 135.000 euro. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

23. INNE INFORMACJE
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie
oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

24.

UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie;
4. Załącznik 4 – Wykaz należycie wykonanych usług;
5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Wzór umowy.
8. Załącznik 8 – Wykaz osób niezbędny w celu oceny oferty w kryteriach, o których mowa w pkt 17 SIWZ
9. Załącznik 9- Wzór protokołu odbioru
10. Załącznik 10 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
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Załącznik 1 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I.

Kontekst
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Centrum zostało powołane jako jednostka realizująca
zadania z zakresu polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. NCBR w
momencie powstania był pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma
skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Jednym z głównych
zadań Centrum jest organizacja programów badawczych, w ramach których
finansowane są projekty B+R.
W związku z poszukiwaniem nowych sposobów finansowania prac badawczonaukowych Centrum realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Podniesienie poziomu
innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania
przełomowych projektów badawczych”, finansowany ze środków PO Inteligentny
Rozwój (działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.3
Innowacyjne metody zarządzania badaniami). W ramach niniejszego projektu
Centrum wdraża nowe metody finansowania projektów badawczych w formule
problem-driven research, inspirowanej modelem DARPA.
Zamiarem Zamawiającego jest opracowanie i wdrożenie w praktyce nowatorskich,
niskokosztowych technologii dostosowania wytwórczych instalacji energetycznych
klasy 200 MW wyposażonych w kotły OP-650 lub OB-650 oraz turbiny
TK200/13K200/13K215 (dalej: bloki energetyczne klasy 200 MWe) do pracy
o charakterystyce odmiennej od tej, do jakiej oryginalnie je zaprojektowano. W
związku ze zwiększającym się udziałem źródeł OZE w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym,
istnieje
potrzeba
zapewnienia
KSE
jednostek
o charakterystyce pracy umożliwiającej elastyczne i szybkie reagowanie na zmiany
zapotrzebowania mocy w systemie. Jednocześnie jednostki te będą musiały spełnić
określone przepisami reżimy środowiskowe. Zamiar ten został sformułowany w
postaci Programu Bloki 200+ (zwanego dalej Programem).
Strona 1 z 4

Zamówienie publiczne związane z Zadaniem zostanie udzielone w trybie tzw. zakupu
przedkomercyjnego. Zamawiający informuje, że koszty Zadania zostaną
sfinansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
Opracowane w ramach Zadania innowacje będą wymagały przetestowania i/lub
przebadania prototypów. Będą dotyczyły obiektów w pewnej części niemożliwych
do odtworzenia w skali laboratoryjnej, w związku, z czym przewidywane jest
zainstalowanie części lub wszystkich urządzeń testowych i prototypów
w istniejącym/ch bloku/ach (zwanym/ch dalej referencyjnym lub referencyjnymi)
i przeprowadzenie procedur testowania i poprawek. Zamawiający nie przewiduje
przywracania bloków referencyjnych do stanu sprzed rozpoczęcia procedur
testowych.
Zamawiający nie dysponuje obiektami niezbędnej skali, dlatego porozumienie
z właścicielem/ami bloków referencyjnych w celu udostępnienia go do celów
testowych będzie obowiązkiem Wykonawcy.
Przywiduje się ramowy tok postępowania w celu realizacji Zadania.
1. Zamawiający przeprowadzi kampanię promocyjną Programu w celu
zachęcenia właścicieli bloków energetycznych klasy 200 MWe
do zaangażowania się w jego realizację i udostępnienia bloków
referencyjnych.
2. Zamawiający ogłosi postępowanie publiczne na opracowanie technologii
będącej przedmiotem Programu.
3. Zamawiający w toku postępowania określi zarówno minimalne
wymogi/parametry oczekiwane od opracowanych technologii, jak i warunki
brzegowe oczekiwane od bloków referencyjnych. Przyjmuje się, że bloków
referencyjnych będzie pomiędzy 1 a 3 szt..
4. Zamawiający zamierza dokonać wyboru technologii do testowania na
bloku/ach referencyjnych w toku wieloetapowego postępowania
konkursowego („lejek innowacyjności”), w którym stopniowo eliminowane
będą rozwiązania najmniej spełniające oczekiwania, najmniej rokujące
osiągnięcie założonych celów. Zamawiający określi warunki i kryteria oceny
dopuszczenia rozwiązań do etapów. Zamawiający określi zasady
wynagradzania uczestników kolejnych etapów lejka innowacyjności.
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5. W końcowym efekcie Zamawiający dokona wyboru technologii do testowania
na bloku/ach referencyjnych, a Wykonawcy będą mieli obowiązek wykazania
się prawem do prowadzenia działań na wskazanym przez siebie bloku.
6. Po przeprowadzeniu badań testowych nastąpi komisyjny odbiór prac w celu
sprawdzenia, czy referencyjna/ne technologia/ie osiągnęły wymagane
minimalne i oferowane przez Wykonawców w trakcie postepowania
parametry.
Zamiarem Zamawiającego jest nabycie praw majątkowych do wyników fazy
badawczo-rozwojowej, tj. własności intelektualnej, natomiast Wykonawcy/om
zostanie udzielona niewyłączna licencja na korzystanie z tej technologii.
II.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas realizacji
opisanego powyżej postępowania publicznego, obejmujących:
1. analizę metodologii realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, o którym mowa w ust.1, pod kątem możliwości uczestnictwa w
nim właścicieli bloków energetycznych klasy 200 MWe jako podmiotów
prawa handlowego;
2. analizę wpływu na emisyjność produkcji energii elektrycznej po dostosowaniu
bloków energetycznych klasy 200 MWe do nowych warunków/wymogów
KSE w kontekście współpracy z odnawialnymi źródłami energii (OZE);
3. wskazanie (wraz z uzasadnieniem) warunków/parametrów bloków
energetycznych klasy 200 WMe do spełnienia roli środowiska testowego oraz
oceny ich spełnienia w procesie kwalifikacji rozwiązań do badania
referencyjnego (ocena bloków zgłoszonych przez wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do badań
referencyjnych);
4. współudział – wraz z Zamawiającym oraz wskazaną przez Zamawiającego
kancelarią prawną – w tworzeniu dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie określenia wymogów,
kryteriów, ocen i opinii technicznych, a także innych kwestii wymagających
wiedzy eksperckiej o branży energetycznej;
5. analizę minimalnych wymogów/parametrów bloku energetycznego klasy 200
MWe niezbędnych dla funkcjonowania w KSE (obejmująca w razie
konieczności uzgodnienia z Polskimi Sieciami Energetycznymi SA jako
operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w
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przepisie art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm.), a także
konsultacje z dostawcami urządzeń elektroenergetycznych co do zakresu
wymogów/parametrów
możliwych do spełnienia w aktualnym stanie
techniki);
6. analizę koniecznych zmian parametrów i charakterystyk pracy bloków
energetycznych klasy 200 MWe dla potrzeb dostosowania ich pracy do
wymogów KSE oraz wymogów środowiskowych, stworzenie listy
rankingowej zadań cząstkowych;
7. wstępną analizę możliwych rozwiązań technicznych w zakresie technologii
dostosowywania bloków energetycznych klasy 200 MWe pod kątem
szacowania wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy postępowania
publicznego;
8. określenie wymogów referencyjnych i technicznych warunków dopuszczenia
podmiotów do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
9. propozycję kryteriów oceny ofert w kwalifikacji dopuszczającej do
uczestnictwa w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
10. propozycję kryteriów oceny ofert po poszczególnych etapach oraz nakreślenia
wymogów uczestnictwa w kolejnych etapach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
11. propozycję
kryteriów wyboru rozwiązań do przeprowadzenia badań
referencyjnych;
12. udział ekspercki w ocenie ofert w poszczególnych etapach realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
13. opracowanie zasad badań bloków referencyjnych w celu weryfikacji
spełnienia wymogów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
deklaracji Wykonawców złożonych w tym postępowaniu;
14. przedstawianie wariantów ukształtowania powyższych procesów w zależności
od przyjętych przez Zamawiającego założeń..
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Załącznik nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

...............................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
...............................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................

..........................................

NIP

REGON

...........................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na doradztwo techniczne podczas przeprowadzania przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej
technologii dostosowania bloków energetycznych do zmienionych wymagań KSE
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na doradztwo techniczne podczas
przeprowadzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków energetycznych do
zmienionych wymagań KSE, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
ujętym w SIWZ, za cenę:

Lp Nazwa zadania
.

1.

1.

2.

Cena za
realizację
części zadania
w fazie
prekwalifikacj
i netto

Cena za
realizację
części zadania
w fazie I netto

3.

4.

Analiza metodologii realizacji postępowania o
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Cena za
realizację
części
zadania w
fazie II
netto
5.

Cena za
realizację
części
zadania w
fazie III
netto
6.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem
możliwości uczestnictwa w nim właścicieli bloków
energetycznych klasy 200 MWe jako podmiotów
prawa handlowego
Analiza wpływu na emisyjność produkcji energii
elektrycznej po dostosowaniu bloków
energetycznych klasy 200 MWe do nowych
warunków/wymogów KSE w kontekście współpracy
z odnawialnymi źródłami energii (OZE)
Wskazanie (wraz z uzasadnieniem)
warunków/parametrów bloków energetycznych
klasy 200 WMe do spełnienia roli środowiska
testowego oraz oceny ich spełnienia w procesie
kwalifikacji rozwiązań do badania referencyjnego
(ocena bloków zgłoszonych przez wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
do badań referencyjnych);
Współudział – wraz z Zamawiającym oraz wskazaną
przez Zamawiającego kancelarią prawną – w
tworzeniu dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności w
zakresie określenia wymogów, kryteriów, ocen i
opinii technicznych, a także innych kwestii
wymagających wiedzy eksperckiej o branży
energetycznej;
Analiza minimalnych wymogów/parametrów bloku
energetycznego klasy 200 MWe niezbędnych dla
funkcjonowania w KSE (obejmująca w razie
konieczności uzgodnienia z Polskimi Sieciami
Energetycznymi SA jako operatorem systemu
przesyłowego elektroenergetycznego, o którym
mowa w przepisie art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm.), a także
konsultacje z dostawcami urządzeń
elektroenergetycznych co do zakresu
wymogów/parametrów możliwych do spełnienia w
aktualnym stanie techniki)
Analiza koniecznych zmian parametrów i
charakterystyk pracy bloków energetycznych klasy
200 MWe dla potrzeb dostosowania ich pracy do
wymogów KSE oraz wymogów środowiskowych,
stworzenie listy rankingowej zadań cząstkowych
Wstępna analiza możliwych rozwiązań technicznych
w zakresie technologii dostosowywania bloków
energetycznych klasy 200 MWe pod kątem
szacowania wysokości wynagrodzenia za
poszczególne etapy postępowania publicznego
Określenie wymogów referencyjnych i technicznych
warunków dopuszczenia podmiotów do
uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Propozycje ocen ofert w kwalifikacji dopuszczającej

Strona 2 z 5

10.

11.
12.
13.

14.
15.

do uczestnictwa w pierwszym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Propozycje ocen ofert po poszczególnych etapach
oraz nakreślenia wymogów uczestnictwa w
kolejnych etapach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Propozycje wyboru rozwiązań do przeprowadzenia
badań referencyjnych
Udział ekspercki w ocenie ofert w poszczególnych
etapach realizacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Opracowanie zasad badań bloków referencyjnych w
celu weryfikacji spełnienia wymogów postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i deklaracji
Wykonawców złożonych w tym postępowaniu
Przedstawianie wariantów ukształtowania
powyższych procesów w zależności od przyjętych
przez Zamawiającego założeń

Suma za realizację danej fazy netto Suma pozycji
z kol. 3
……………
…..

16.

Stawka VAT( %)

17.

Kwota Vat (zł)

Suma pozycji
z kol. 4
……………
…..

Suma
pozycji z
kol. 5
……………
..

Suma
pozycji z
kol. 6
…………
….

Wiersz 15 x Wiersz 16 w kolumnie

18.

Suma za realizację danej fazy brutto
Wiersz 15 + Wiersz 17 w kolumnie

19.

Wartość oferty
Suma kolumn (3+4+5+6) wiersza 18
Szarych pól należy nie wypełniać. W przypadku wypełnienia zamawiający będzie poprawiał omyłki
pisarskie.

Cena brutto oferty: ………………
Wartość podatku VAT ………………..
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Przy zastosowaniu stawki ……% VAT
Cena oferty brutto słownie złotych brutto:..................................................................................
................................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
7. Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie2

………………………………………………………………………………………….………….
powierzę(-my)

podwykonawcy(-om),

………………………………………………………

(nazwa

podwykonawcy) po zawarciu stosownej umowy;
8. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą : TAK/NIE
9. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
10. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
10.1.

..........................................................

10.2.

..........................................................

10.3.

.........................................................

10.4.

………………………………………..

2

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca
sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac
podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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…………………………………

.......................................................................

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 3
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na doradztwo techniczne podczas przeprowadzania
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków energetycznych do zmienionych
wymagań KSE dotyczące posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej określonej w art. 22 ust.
1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.2.1. i 5.2.2. SIWZ;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doradztwo
techniczne podczas przeprowadzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania
bloków energetycznych do zmienionych wymagań KSE na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 uPzp;
lub4

3

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
4
Niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 2

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa
w pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Wymaganie Zamawiającego5 - należyte wykonanie co najmniej trzech opracowań lub
analiz lub ekspertyz dotyczących bloków energetycznych klasy 200 MWe lub
funkcjonowania takich jednostek w ramach krajowego systemu energetycznego, w tym
przynajmniej jedno z tych opracowań, analiz lub ekspertyz dotyczyło instalacji
wykorzystujących kotły OP-650 lub OB-650 oraz turbiny TK200/13K200/13K215.
Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć opracowań lub analiz lub ekspertyz, których
wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej
lub w przypadku usług nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego przedłoży inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie
ocenić, czy zakres usług przyjęty w tych opracowaniach lub analizach lub ekspertyzach,
był adekwatny do wymagań Zamawiającego
Lp.

Wykonana usługa

1. Nazwa opracowania lub analizy
lub ekspertyzy

………………………………………………
……………………………….……………..
………………………………………………
……………………………….……………..

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia odpowiednie warunki
określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Do każdej wskazanej w wykazie usługi, o której mowa w pkt 5.2.1. SIWZ należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych (zakończonych),
Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu świadczenia usługi.
Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty
referencji z czasu jeszcze trwającej usługi.
5
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Krótki opis (m.in. …………)

……..…………………………. zł

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia)

Odbiorca (podmiot zlecający)

(dzień / miesiąc / rok)

…………….………………………………
…………….………………………………
(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający
należyte wykonanie wyżej
wymienionej usługi

Nr strony oferty-……………………..

Wszystkie wskazane usługi muszą być jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji
publicznej lub w przypadku dokumentów nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego przedłoży inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres
przyjęty w ww. usługach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w
pkt 5.2.1. SIWZ, zostały wykonane należycie.
…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5

…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

doradztwo techniczne podczas

przeprowadzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków
energetycznych do zmienionych wymagań KSE.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Kierownik wykonawczy
Osoba posiadająca co najmniej doświadczenie w przedmiocie objętym zamówieniem i w zakresie
niezbędnym dla należytego jego wykonania tj. kierownik musi posiadać wiedzę w zakresie
funkcjonowania bloków energetycznych klasy 200 MWe oraz ich umiejscowienia i roli w krajowym
systemie energetycznym oraz posiadać praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania: 3 projektami 6 lub
zespołami ludzkimi o minimalnej liczbie 10 osób, w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy na przestrzeni
ostatnich 5 lat .

6

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągniecia z góry określonych celów. Złożoność́
wynika z szeregu działań́ , jakie należy wykonać́ w określonej kolejności, aby można było osiągnąć́ cele. Atrybutami projektu są̨: zdefiniowanie w
czasie, niepowtarzalność́ (jednorazowość́ ), złożoność́ i celowość́
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz projektów lub zarządzanych zespołów ludzkich wymaganych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, pracodawca ,
itp.
Nazwa/Opis

2.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis
3.
Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
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Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Radca prawny lub adwokat
Posiadający 3 letnie doświadczenie (36 miesięcy na przestrzeni poprzednich 5 lat) w zakresie doradztwa
prawnego z obszaru prawa energetycznego i kodeksu spółek handlowych
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz usług doradztwa prawnego wymaganych j.w.
Nazwa/Opis

1.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

2.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

3.

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
…………………………………………………….

itp.

Ekspert 1 (o którym mowa w pkt 5.2.2.3. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień formalno prawnych z zakresu ochrony
środowiska w obszarze energetyki polegającego na: osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika
zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́
umowy cywilno-prawnej) przez okres minimum 36 miesięcy na przestrzeni poprzednich 5 lat.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz pełnionych funkcji wymaganych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

2.
Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

3.
Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
Ekspert 2 (o którym mowa w pkt 5.2.2.4. SIWZ)

Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru ruchu i
eksploatacji bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze
stosunku pracy bądź umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15 lat;.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..
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Wykaz funkcji pełnionych j.w.
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

1.

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
…………………………………………………….

itp.

……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

2.
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
…………………………………………………….

itp.

……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

3.

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
Ekspert 3 (o którym mowa w pkt 5.2.2.4. SIWZ)

Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru ruchu i
eksploatacji bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze
stosunku pracy bądź umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15 lat;.
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
2.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
3.

Nazwa/Opis

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
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od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Ekspert 4 (o którym mowa w pkt 5.2.2.5. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru remontów i
modernizacji (utrzymania) bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu
funkcji specjalisty\kierownika zespołu obsługi urządzeń wytwórczych podstawowych w zakresie ww.
zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej)
przez okres łącznie minimum 15 lat.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

1.

Termin realizacji

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
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Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

2.

………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

3.

………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Ekspert 5 (o którym mowa w pkt 5.2.2.5. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru remontów i
modernizacji (utrzymania) bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu
funkcji specjalisty\kierownika zespołu obsługi urządzeń wytwórczych podstawowych w zakresie ww.
zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź umowy cywilno-prawnej)
przez okres łącznie minimum 15 lat
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
2.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………

3.
Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Ekspert 6 (o którym mowa w pkt 5.2.2.6. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym
pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień

(wypracowanym jako

świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15 lat;.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

2.

………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

3.

………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Ekspert 7 (o którym mowa w pkt 5.2.2.7. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru
dyspozycyjności mocy oraz ruchu sieciowego bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na
osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym
jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15
lat
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
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Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz funkcji pełnionych j.w.

Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
2.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
3.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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Ekspert 8 (o którym mowa w pkt 5.2.2.8. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczna i teoretyczną w zakresie zagadnień związanych z procesami badawczymi z
obszaru funkcjonowania bloków energetycznych, polegającą na uczestnictwie w co najmniej 3 projektach
badawczych w obszarze energetyki
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz projektów wymaganych j.w.

Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

2.

Termin realizacji

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
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Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
3.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………

…………………………………………………….

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 7
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

7

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik nr 9 do umowy

Wzór protokołu odbioru;

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY

Zamawiający: …………………………………………………………………………….

Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………..
Data i miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………
Przedmiot Umowy: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
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4. Zastrzeżenia/wady ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
5. Termin usunięcia zastrzeżeń/wad ustalono na ……….………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto* na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 10 do umowy
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zawarciem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej:
„Zamawiającym”) oraz ………….. (zwanym dalej: „Wykonawcą”) w dniu ……………… Umowy
nr …………. (zwaną dalej: „Umową”), zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy, Strony zawierają Umowę
powierzenia przetwarzania danych (zwaną dalej: „Umową w Sprawie Danych”):
1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) (zwaną dalej: „ustawą
o ochronie danych osobowych”) powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy danych:
„………………………………” zawierające dane osobowe ……………………………..… .
Zakres
powierzonych
do
przetwarzania
danych
obejmuje:
……………………………………………………………………………………………………
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w
zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca nie
jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych
danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych
danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Umowy.
3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa w
ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności oraz do zastosowania
przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla
administratora danych w art. 36 - 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz do
przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) (zwane dalej:
„Rozporządzeniem”) i stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla administratora danych.
4. Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
§ 4 ust. 1 Rozporządzenia jest ……………………………………………………........... .
5. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w ust.1, osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy podmiotowi
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trzeciemu na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie
przez ten podmiot z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni jedynie
pracownicy i personel Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych (zwanymi dalej: „upoważnionymi pracownikami”). Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. Upoważnienie
nie może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2.
7. Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników wyznaczonych do przetwarzania
danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z
wykonywaniem Umowy.
8. Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych im upoważnień
zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie …… dni roboczych po
zawarciu Umowy. Aktualizacje rejestru wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie
wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni
roboczych od ich udzielenia.
9. Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad
ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy nie mogą wykonywać operacji na danych
przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do danych w
zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym,
niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych pracowników, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
10.
W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust.
1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
11.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji na
temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
12.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich
niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi
objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
13.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca jest
zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych, o
których mowa w ust. 1.
14.
Wykonawca zobowiązuje się do:
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1) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane
powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień Umowy w Sprawie Danych,
w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia
kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych
osobowych,
2) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości
zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są
zgodne z przepisami prawa.
15.
Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca
zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku
sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały
zwrócone Zamawiającemu.
16.
Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej
Umowy w Sprawie Danych biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych,
do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych osobowych i informacji.
Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje bezterminowo, także po
ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, u Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca
……………………………………………………. ………………………………………………..
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Załącznik nr 8

…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

doradztwo techniczne podczas

przeprowadzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków
energetycznych do zmienionych wymagań KSE.
WYKAZ OSÓB
niezbędny w celu oceny oferty w kryteriach, o których mowa w pkt 17 SIWZ

Kierownik wykonawczy
Osoba posiadająca co najmniej doświadczenie w przedmiocie objętym zamówieniem i w zakresie
niezbędnym dla należytego jego wykonania tj. kierownik musi posiadać wiedzę w zakresie
funkcjonowania bloków energetycznych klasy 200 MWe oraz ich umiejscowienia i roli w krajowym
systemie energetycznym oraz posiadać praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania: 3 projektami 8 lub
zespołami ludzkimi o minimalnej liczbie 10 osób, w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy na przestrzeni
ostatnich 5 lat .

8

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągniecia z góry określonych celów. Złożoność́
wynika z szeregu działań́ , jakie należy wykonać́ w określonej kolejności, aby można było osiągnąć́ cele. Atrybutami projektu są̨: zdefiniowanie w
czasie, niepowtarzalność́ (jednorazowość́ ), złożoność́ i celowość́
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……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz projektów lub zarządzanych zespołów ludzkich wymaganych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, pracodawca ,
itp.
Nazwa/Opis

2.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis
3.
Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
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Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Radca prawny lub adwokat
Posiadający 3 letnie doświadczenie (36 miesięcy na przestrzeni poprzednich 5 lat) w zakresie doradztwa
prawnego z obszaru prawa energetycznego i kodeksu spółek handlowych
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz usług doradztwa prawnego wymaganych j.w.
Nazwa/Opis

1.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

2.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

3.

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
…………………………………………………….

itp.

Ekspert (o którym mowa w pkt 5.2.2.3. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień formalno prawnych z zakresu ochrony
środowiska w obszarze energetyki polegającego na: osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika
zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź
umowy cywilno-prawnej) przez okres minimum 36 miesięcy na przestrzeni poprzednich 5 lat.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

2.
Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

3.
Krótka charakterystyka

………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
Ekspert (o którym mowa w pkt 5.2.2.4. SIWZ)

Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru ruchu i
eksploatacji bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu funkcji
specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze
stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15 lat;.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..
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Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

1.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
2.
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

3.

Termin realizacji
Krótka charakterystyka

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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Ekspert (o którym mowa w pkt 5.2.2.5. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru remontów i
modernizacji (utrzymania) bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym pełnieniu
funkcji specjalisty\kierownika zespołu obsługi urządzeń wytwórczych podstawowych w zakresie ww.
zagadnień (wypracowanym jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej)
przez okres łącznie minimum 15 lat.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………

2.
Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

3.

………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Ekspert (o którym mowa w pkt 5.2.2.6. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na osobistym
pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień

(wypracowanym jako

świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łacznie minimum 15 lat;.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz funkcji pełnionych j.w.
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Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
2.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
3.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
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Ekspert (o którym mowa w pkt 5.2.2.7. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zagadnień technicznych z obszaru
dyspozycyjności mocy oraz ruchu sieciowego bloków energetycznych klasy 200 MWe, polegającą na
osobistym pełnieniu funkcji specjalisty\kierownika zespołu w zakresie ww. zagadnień (wypracowanym
jako świadczenie pracy ze stosunku pracy bądź́ umowy cywilno-prawnej) przez okres łącznie minimum 15
lat
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz funkcji pełnionych j.w.

Nazwa/Opis

Termin realizacji
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis
2.
Termin realizacji

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………

Nazwa/Opis

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

3.

………………………………………………………………
Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………………………….

Ekspert (o którym mowa w pkt 5.2.2.8. SIWZ)
Posiadający wiedzę praktyczna i teoretyczną w zakresie zagadnień związanych z procesami badawczymi z
obszaru funkcjonowania bloków energetycznych, polegającą na uczestnictwie w co najmniej 3 projektach
badawczych w obszarze energetyki
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz projektów wymaganych j.w.

1.

Nazwa/Opis

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
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Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
2.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.
Nazwa/Opis

Termin realizacji
3.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Krótka charakterystyka
Zamawiający, Pracodawca,
itp.

…………………………………

…………………………………………………….

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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