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Warszawa, dnia 30.10.2017 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
oraz
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: zamówienia na realizację projektu „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR” (oznaczenie sprawy 33/17/PN).
1.
Zamawiający informuje, że w dniu 27 października 2017 r., wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia. Zamawiający przedstawia niniejszym jego treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytanie:
w związku z prowadzonym postepowaniem 33/17/PN proszę o wyjaśnienia w zakresie informacji przedstawionych w SOPZ dotyczące liczby dofinansowanych projektów w podziale na typ beneficjanta (str. 35 SIWZ). Prosimy o wyjaśnienia czy kolumna „liczba umów” zawiera informację o wszystkich podpisanych umowach, a więc
łącznie na projekty zakończone, projekty niezakończone i umowy rozwiązane? Czy raczej kolumna „liczba
umów” oznacza wyłącznie liczbę umów dotyczącą projektów zakończonych? Wątpliwości Wykonawcy budzi
przykładowo wiersz „Przedsiębiorstwa duże” dla programu GEKON, gdzie liczba umów to 4, a liczba projektów
niezakończonych to 8. Wydaje się, iż na projekty niezakończone powinny być podpisane umowy, a więc liczba
podpisanych umów powinna być większa niż 8 (a wskazano liczbę 4). Nie jest więc jasne czy liczba umów została
podana błędnie, czy może błędnie opisano nazwę kolumny i nie wskazuje ona liczby umów a liczbę projektów
zakończonych?
Odpowiedź:

W tabeli na str. 35 kolumny zostały opisane prawidłowo, natomiast pojawił się błąd polegający na tym,
że liczba 8 w wierszu „Przedsiębiorstwa duże” dla programu GEKON, w kolumnie „projekty niezakończone” została błędnie wpisana – powinna ona znaleźć się w wierszu „konsorcjum naukowo-przemysłowe”, w kolumnie „projekty niezakończone” w programie GEKON, zaś pozycja GEKON/Przedsiębiorstwa duże/ Projekty niezakończone powinna być pusta.

2.
Zamawiający informuje, że w dniu 30 października 2017 r., wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego zamówienia. Zamawiający przedstawia niniejszym jego treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Pytanie:
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: Czy w SIWZ punkt 17.1.6. iv) na stronie 23 rzeczywiście dotyczy
Badania skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR? Z Numeru modułu w tym punkcie oraz

opisu wynika, że prawdopodobnie dotyczy on Doświadczenia w komercjalizacji B+R w wybranych instytucji
na świecie. Innymi słowy czy we wspomnianym miejscu SIWZ zawiera błąd?
Odpowiedź:

Istotnie, w punkcie 17.1.6. iv) SIWZ na str. 23 pojawił się błąd. Zapis w tym punkcie winien brzmieć
– jak wszystkie inne odnoszące się do modułu 3 – „w module 3 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji B+R wybranych instytucji na świecie”.
Pozostałe zapisy tego punktu pozostają bez zmian.

3.
Zamawiający, na podst. art. 12a ust. 2 uPzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przedłuża termin
składania ofert w przedmiotowym postepowaniu do dnia 02.11.2017, do godz. 12:00 oraz informuje,
że otwarcie ofert odbędzie się 02.11.2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej 237 w siedzibie Zamawiającego.
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