Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody
zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności
gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r.
DAG-SZP.262.8.2018

INFORMACJA O PYTANIACH
DOT. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (NR 44/17/PI) na opracowanie i
dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniach
22.01.2018r., 28.01.2018r., 30.01.2018r., 02.02.2018r., 08.02.2018r., 09.02.2018r.,
12.02.2018r., 14.02.2018r., 15.02.2018r. i 22.02.2018r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam ich treść wraz
z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.
Pytanie 1
„Zgodnie z treścią Sekcji III.1.3) pkt. 2.1.2. Ogłoszenia o zamówieniu jako kryterium
kwalifikacji został przewidziany wymóg dysponowania ekspertem, który posiada certyfikat
zarządzania projektami. Jednocześnie w załączniku nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, tabela
nr 1 Zespół ds. nadzoru realizacji projektu, w punkcie 2.1.2. należy wskazać "Eksperta, który
posiada certyfikat zarządzania projektami".
W związku z powyższym zwracamy się o potwierdzenie, że dyplom ukończenia studiów
podyplomowych na kierunku "Zarządzanie Projektami" na renomowanej polskiej uczelni
ekonomicznej jest dokumentem równoważnym z "certyfikatem zarządzania projektami",
w efekcie czego ekspert legitymujący się takim dyplomem spełnia warunek posiadania
certyfikatu zarządzania projektami o którym mowa w Sekcji III.1.3), punkt 2.1.2. Ogłoszenia
o zamówieniu.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dyplom ukończenia studiów podyplomowych będzie uznany za
równoważny certyfikatowi zarządzania projektami pod warunkiem, że zakres programowy tych
studiów obejmuje zakres programowy wymaganego certyfikatu.
Pytanie 2
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie: czy obecna dokumentacja
przetargowa
dostępną
pod
linkiem
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-
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publiczne/#akapit116, jest dokumentacją finalną czy przewidują Państwo zmiany w
dokumentacji?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 3
“W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 stycznia ogłoszenia o postępowaniu nr 44/17/PI
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie spraw związanych z dostawą wodoru
i wykonaniem infrastruktury do tankowania wodorem pojazdów.
W załączniku nr 1 do ww ogłoszenia w zakresie świadczeń pobocznych objętych zamówieniem
opisane są m.in. elementy obejmujące dostawę ładowarek umożliwiających przetestowanie
funkcjonalności prototypów Pojazdów .
Z opisu wynika że sa to ładowarki umożliwiające podłączenie do sieci elektrycznej spełniające
określone w ogłoszeniu wymogi.
W ogłoszeniu nie znaleźliśmy żadnych informacji odnośnie wymogów stawianych
w zakresie wytwarzania, magazynowani czy dostaw wodoru jak również odpowiedniej
infrastruktury do ładowania pojazdów wodorem.
Kto w ramach zamówienia ma być odpowiedzialny za wytworzenie, magazynowanie, dostawę
wodoru jak również wybudowanie i obsługę punktów ładowania wodorem ?
Czy Zamawiający (dana gmina czy zakład transportu) będzie zobowiązany do zapewnienia ww
dostaw?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie przewiduje ujęcia w ramach
przedmiotu zamówienia świadczenia usług wytworzenia, magazynowania ani dostawy wodoru,
jak również wybudowania i obsługi punktów ładowania wodorem.
Jednocześnie
Zamawiający informuje,
że
na
stronie
internetowej
NCBR
www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny został ogłoszony dialog
techniczny poprzedzający postępowanie na infrastrukturę dla bezemisyjnych pojazdów
transportu publicznego, w ogłoszeniu o dialogu informujemy, że jesteśmy zainteresowani
kwestiami związanymi z wytwarzaniem, magazynowaniem oraz dostawami wodoru.
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Pytanie 4
„Wniosek składamy jako konsorcjum podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Prosimy o odpowiedź na pytanie jakie dokładnie dokumenty należy złożyć w etapie pierwszym
postępowania: Wnioski składane w siedzibie NCBiR ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa,
w kancelarii p.(2 p.) w terminie do dnia 28.02.2018 r. godz. 12:00
Naszym zdaniem na tym etapie trzeba złożyć:
- wypełniony i podpisany Wniosek (Zał 2 do Ogłoszenia, WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM
W TRYBIE PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO),
- załącznik nr 8 dla każdego z konsorcjantów.
Czy w przypadku konsorcjum podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu wypełnionym i podpisanym przez wszystkich
konsorcjantów?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wnioski należy składać w siedzibie NCBiR ul. Nowogrodzka 47a,
Warszawa, w kancelarii (2 p.) w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 12:00.
Dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu są wymienione w ogłoszeniu:
1) sekcja VI.3. pkt 2. po modyfikacjach:
- JEDZ Wykonawcy (lub każdego z konsorcjantów) i podmiotów na których zdolności
Wykonawca się powołuje (jeśli dotyczy) – w formie oryginału, zgodnie z Załącznikiem 8 do
Ogłoszenia; można ograniczyć oświadczenie w części IV JEDZ do sekcji alfa
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) i odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób
reprezentacji
oraz
2) sekcja VI.4.3. po modyfikacjach:
- pkt 1 – w razie powoływania się na zasoby innego podmiotu niezbędnymi do realizacji
zamówienia - dokument potwierdzający, że będzie dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
określający w szczególności informacje wskazane w § 9 ust. 1 Rozporządzenia.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jeden wspólny wniosek
muszą podpisać wszyscy wykonawcy, lub upoważniony do reprezentowania w toku
postępowania pełnomocnik.
Pytanie 5
„Czy Załącznik nr 8 z ogłoszenia (nazwa z www. NCBiR) jest Załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia
(nazwa
w
dokumencie)
STANDARDOWY
FORMULARZ
JEDNOLITEGO
EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA. Czy to na pewno o ten dokument chodzi?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że dokument JEDZ stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia
o zamówieniu. W dniu 11.01.2018r. numer załącznika został poprawiony i zamieszczony na
stronie internetowej NCBR.
Pytanie 6
„Pytanie do dokumentu: Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) i odpis z właściwego rejestru
wskazujący sposób reprezentacji – KRS. Czy na tym etapie można przedłożyć wydruk KRS
z KRS online. I czy ma może być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane
do reprezentacji konsorcjanta. Jeśli nie mamy pełnomocnika to czy KRS poświadczony za
zgodność z oryginałem obowiązuje? Czy obowiązuje każdego z konsorcjantów? Jaki
ewentualnie dokument należy przedłożyć na tym etapie aplikowania?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne jest przedłożenie przez Wykonawcę wydruku
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 28 listopada
2017 r., pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm).
Odpis z KRS złożony w formie papierowej wydany przez Centralną Informację Krajowego
Rejestru Sądowego nie musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do reprezentacji podmiotu, którego odpis ten dotyczy.
Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że jego intencją było wskazanie, że Wykonawca
zobowiązany jest należycie wykazać umocowanie do podpisania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, załączając w tym celu niezbędne dokumenty, z których takie
umocowanie wynika.
Pytanie 7
„Czy wskazane powyżej załączniki (Wniosek (Zał 2 do Ogł), załącznik nr 8 dla każdego
z konsorcjantów, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) i odpis z właściwego rejestru wskazujący
sposób reprezentacji – KRS) w przypadku konsorcjum obowiązują na tym etapie aplikowania?
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Czy należy przedłożyć inne załączniki których nie uwzględnia powyższy wykaz? Z dokumentacji
nie wynika na wprost jakie dokumenty trzeba złożyć na tym etapie.”
Odpowiedź
Dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu są wymienione w ogłoszeniu:
1) sekcja VI.3. pkt 2. po modyfikacjach:
- JEDZ Wykonawcy (lub każdego z konsorcjantów) i podmiotów na których zdolności
Wykonawca się powołuje (jeśli dotyczy) – w formie oryginału, zgodnie z Załącznikiem 8 do
Ogłoszenia; można ograniczyć oświadczenie w części IV JEDZ do sekcji alfa
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) i odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób
reprezentacji
oraz
2) sekcja VI.4.3. po modyfikacjach:
- pkt 1 – w razie powoływania się na zasoby innego podmiotu niezbędnymi do realizacji
zamówienia - dokument potwierdzający, że będzie dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
określający w szczególności informacje wskazane w § 9 ust. 1 Rozporządzenia.
Pytanie 8
„Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć w drugim etapie postępowania?
Naszym zdaniem na tym etapie dla każdego z konsorcjantów trzeba złożyć następujące
dokumenty:
a. informacja z KRK, o której mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
b. zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków (§5 pkt 2 Rozporządzenia),
c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS/KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne (§5 pkt 3 Rozporządzenia),
d. odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG (§5 pkt 4 Rozporządzenia),
e. oświadczenie o którym mowa w §5 pkt 5 Rozporządzenia ,
f. oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (§5 pkt 6 Rozporządzenia),
g. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (§5 pkt 9
Rozporządzenia),
h. informacja z banku
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i. wypełnionych wykazów, sporządzonych zgodnie z Załącznikami 3-7 do Ogłoszenia, wraz
z odpowiednimi dokumentami
j. pisemne zobowiązanie partnerów/konsorcjantów do oddania do dyspozycji Wnioskodawcy
niezbędnych zasobów (technicznych lub zawodowych, finansowych, co w zakresie sytuacji
finansowej – czy wystarczy wykonanie sytuacji finansowej z lat n, n-1, n-2
partnera/konsorcjanta) na potrzeby realizacji zamówienia.”
Odpowiedź
Wykaz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego
zawarty jest w ogłoszeniu.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy
niezbędnych zasobów, do którego odnosi się Wykonawca w lit. j) powyżej, dotyczy przypadku
polegania przez niego na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów. Zgodnie z treścią zawartą w sekcji VI.4.3.
ogłoszenia, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym
celu, powinien przedłożyć z Wnioskiem dokument potwierdzający, że będzie dysponować
zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, określający w szczególności informacje wskazane w § 9 ust. 1
Rozporządzenia. Dokument ten powinien zostać złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga przedstawiania sprawozdania finansowego
Wykonawcy ani członków konsorcjum.
Pytanie 9
„Czy wskazane powyżej załączniki w przypadku konsorcjum obowiązują na tym etapie
aplikowania dla wszystkich konsorcjantów osobno?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokumenty wskazane w sekcji VI.3. pkt 3 ogłoszenia
(z modyfikacjami) składane są na wezwanie Zamawiającego, po terminie składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie są zaś obligatoryjnymi załącznikami do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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Pytanie 10
„O jaką informację z banku w przypadku tego załącznika chodzi? czy o to że dany konsorcjant
posiada 50 000 PLN? Czy że mamy wydzielony rachunek pod obsługę projektu?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć
w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisanej w pkt. III.1.2) Ogłoszenia, informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą, że Wykonawca posiada
środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN lub posiada zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych
przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Z dokumentacji postępowania nie wynika obowiązek założenia/prowadzenia odrębnego
rachunku do obsługi i realizacji zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej może być spełniony przez jednego
z Wykonawców lub wspólnie przez konsorcjantów.
Pytanie 11
„Czy na tym etapie dokumenty wymienione w punkcie: „i. wypełnionych wykazów,
sporządzonych zgodnie z Załącznikami 3-7 do Ogł., wraz z odpowiednimi dokumentami” należy
przedłożyć dla każdego z konsorcjantów z osobna czy też uwzględnić w nich dane zbiorcze
konsorcjantów.„
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokumenty wskazane w sekcji VI.3. pkt 3 Ogłoszenia
(z modyfikacjami) składane są na wezwanie Zamawiającego, po terminie składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie są zaś obligatoryjnymi załącznikami do
wniosku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełnić warunek
udziału w postępowaniu odnoszący się do zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.
Członkowie konsorcjum przedkładają wykazy, sporządzone zgodnie z Załącznikami 3-7 do
Ogłoszenia w takim zakresie, w jakim spełniają oni odpowiedni warunek udziału
w postępowaniu.
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Dokumenty (wykazy, sporządzone zgodnie z Załącznikami 3-7 do Ogłoszenia) składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Pytanie 12
„W dokumentacji załączonej na stronie NCBR nie ma dokumentu w którym można odnieść się
do wymogów technicznych dotyczących typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego
transportu publicznego. Na którym etapie aplikowania trzeba się odnieść do wymagań
technicznych w zakresie proponowanej przez nasze konsorcjum innowacyjności możliwych do
zaproponowania pojazdów? W jakiej formie należy to zrobić?”
Odpowiedź
Wymogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia zostaną zamieszczone we wstępnej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywanej wykonawcom zaproszonym do
składania ofert wstępnych.
Pytanie 13
„W związku ze złożoną procedurą przygotowywania Wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie partnerstwa innowacyjnego
oraz pozostałych załączników do Ogłoszenia o zamówieniu, zwracamy się o niezwłoczne
udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1, skierowane do Państwa 22 stycznia 2018r., dotyczące
certyfikatu zarządzania projektami.
Uzyskanie powyższej odpowiedzi determinuje pracę nad dokumentacją postępowania.”
Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedź na pytanie w sprawie certyfikatu zarządzania
projektami zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.
Pytanie 14
“Uprzejmie prosimy odpowiedź czy po zgłoszeniu konsorcjum do Partnerstwa Innowacyjnego
istnieje możliwość modyfikacji grupy podmiotów konsorcjum na dalszych etapach
postępowania Partnerstwa Innowacyjnego? W przypadku gdyby zaistniała sytuacja w drodze
negocjacji, że na dalszych etapach Partnerstwa Innowacyjnego będzie niezbędne uzupełnienie
kompetencji konsorcjum?”
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Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez konsorcjum niedopuszczalna jest zmiana
w składzie konsorcjum. Zamawiający na pierwszym etapie postępowania, dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i na tej podstawie zakwalifikuje wykonawców
do dalszego udziału w postępowaniu.
Pytanie 15
„Prosimy o potwierdzenie, że wadium wnoszone jest przez Wykonawcę przed złożeniem oferty
właściwej tj. złożonej w odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego po publikacji docelowej
dokumentacji postępowania a nie wraz z wnioskiem o udział w postępowaniu.”
Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że wniesienie wadium będzie wymagane po
przeprowadzonych negocjacjach, na etapie składania ofert ostatecznych. Warunki wniesienia
wadium określone zostaną w SIWZ.
Pytanie 16
„Biorąc pod uwagę szczególny tryb udzielenia zamówienia jakim jest partnerstwo innowacyjne
będące trybem wieloetapowym i czasochłonnym chcielibyśmy zwrócić uwagę na problematykę
związaną z ewentualnymi zmianami w składzie konsorcjum będącego Wykonawcą składającym
wniosek o udział w postępowaniu. Pierwszy etap w tego rodzaju trybie to weryfikacja
Wykonawców pod względem spełniania warunków i kwalifikowanie ich do dalszych etapów.
Problem powstaje z chwilą wystąpienia konieczności zmiany składu konsorcjum już po
zakwalifikowaniu wykonawców do kolejnego etapu co jest efektem zapoznania się Wykonawcy
z ostateczną treścią dokumentacji postępowania oraz właściwymi wymaganiami
Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego jako dopuszczalnej,
ewentualnej zmiany członków Konsorcjum będącego Wykonawcą pod warunkiem, iż w skład
„nowego" konsorcjum wchodziłyby podmioty uprzednio pozytywnie zweryfikowane na
wstępnym etapie postępowania przez Zamawiającego i łącznie spełniałyby wszystkie
ustanowione warunki.”
Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez konsorcjum niedopuszczalna jest zmiana
w składzie konsorcjum. Zamawiający na pierwszym etapie postępowania, dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i na tej podstawie zakwalifikuje wykonawców
do dalszego udziału w postępowaniu.
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Pytanie 17
“Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie w którym momencie w którym momencie
postępowania Partnerstwa Innowacyjnego należy wpłacić wadium?”
Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że wniesienie wadium będzie wymagane po
przeprowadzonych negocjacjach, na etapie składania ofert ostatecznych. Warunki wniesienia
wadium określone zostaną w SIWZ.
Pytanie 18
“Czy wadium w wysokości 10.000,00 zł wnosi konsorcjum jako całość czy każdy
z konsorcjantów po 10.000,00 zł”?
Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że do wniesienia wadium zobowiązany będzie wykonawca,
lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Istnieje możliwość, aby
tylko jeden z podmiotów tworzących konsorcjum wniósł wymagane wadium.
Kwota wadium i warunki jego wniesienia zostaną opisane w SIWZ.
Pytanie 19
“W momencie składania wniosku jako konsorcjum do I Etapu Fazy badawczo-rozwojowej to
czy jest możliwość zmiany podmiotów konsorcjum w dalszych etapach Fazy badawczorozwojowej Partnerstwa Innowacyjnego?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia przez konsorcjum niedopuszczalna jest zmiana w składzie
konsorcjum.
Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych Wykonawcy
mogą powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Pytanie 20
„Zgodnie z zapisami sekcji II.2.14 kryteria wyboru ofert Zamawiający wskazuje, że jednym
z kryteriów ofert będzie ocena personelu wykonawcy skierowanego do wykonania zamówienia
w zakresie prac badawczo – rozwojowych i zarządzania projektem, jednocześnie zapisy sekcji
VI.3 wskazuję, że Zamawiający po otrzymaniu wniosków, wezwie Wykonawcę na podstawie art.
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26 ust. 2f Pzp do złożenia m.in. wypełnionych wykazów sporządzonych zgodnie z Załącznikami
3-7 do ogłoszenia, w tym wykazu osób.
Prosimy o wyjaśnienie czy przełożony przez Wykonawcę na wstępnym etapie postępowania
wykaz będzie jednocześnie wykazem podlegającym ocenie w kryterium oceny ofert. Jeżeli tak
zwracamy uwagę, iż dokumentacja zamówienia nie precyzuje obecnie żadnych wytycznych
dotyczących tego czym będzie kierował się Zamawiający podczas oceny zespołów wskazanych
przez Zamawiającego. Prosimy o podanie informacji jakimi kryteriami będzie kierował się
Zamawiający tak aby Wykonawca miał możliwość spełnienia oczekiwanych wymagań.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wykaz osób przedkładany przez Wykonawcę na obecnym etapie
postępowania (po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) nie będzie
przedmiotem oceny w zakresie kryteriów oceny ofert. Ocenie w odniesieniu do kryteriów oceny
ofert podlegać będzie oferta ostateczna, składana przez Wykonawcę w odpowiedzi na
zaproszenie do składania ofert ostatecznych.
Pytanie 21
„Niniejszym zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na pytanie w zakresie zdolności
technicznych i kwalifikacji zawodowych. Zamawiający wymaga aby (cytat): „ I . W zakresie
warunków technicznych i zaw Zamawiający żąda, by Wyk wykazali się:
1.1 że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy • w tym okresie, opracował, wyprodukował i dostarczyli
co najmniej:
1.1.1 1 innowacyjny pojazd silnikowy (zgodnie z definicją zawartą w Dyr. 2007/46/WE) dowol
kategorii z wodorowymi ogniwami paliwowymi lub pojazd silnikowy (zgodnie z definicją
zawartą w Dyr. 2007/46/WE) dowol kategorii z napędem elektrycznym dla którgo uzyskano
świadectwo homologacji lub dok równoważny typu pojazdu W E wyd zg z rozp. MTBiGM
z 25.3.2013 w spr homologacji typu pojazdów samochodowych, lub
1.1.2 1 innowacyjny pojazd kategorii M wg def z ustawy z dnia 20.6.1997 r. Pr. o ruchu
drogowym, dla kt uzyskano świadectwo homologacji lub dok równoważny typu pojazdu WE
wydan zgodnie z rozp. MTRiGM z 25.03 2013w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych (...)"
Pytanie brzmi: Czy Wykonawca spełnia powyższe wymagania dotyczące zdolności technicznej
w przypadku wyprodukowania i dostawy pojazdów do spółki należącej do tej samej grupy
kapitałowej, która to spółka następnie zajmuje się dystrybucją pojazdów w Europie?
Wyprodukowanie i sprzedaż udokumentowane są dokumentami z procesu produkcji
i homologacji oraz fakturami.”
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Odpowiedź
Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie podmiotu, na rzecz którego miała nastąpić
sprzedaż, na którą powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Tym samym brak jest przeszkód dla wykazania się doświadczeniem
w zakresie wyprodukowania i sprzedaży pojazdów na rzecz podmiotu z tej samej grupy
kapitałowej, co Wykonawca.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z 24 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dowodami
określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy.
Pytanie 22
„Prosimy o wyjaśnienie, czy celem wykazania spełnienia kryterium punktowego B tj. dostawy
produktów objętych patentem (wynalazkiem) Zamawiający uzna również dostawy
z wykorzystaniem wzorów przemysłowych?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu przewiduje wyłącznie rozwiązania, które
były przedmiotem patentu.
Pytanie 23
„Zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego skorygowanym wzorem dokumentu JEDZ –
Zamawiający wymaga wypełnienia Części V JEDZ tj. Ograniczanie liczby kwalifikujących się
kandydatów.
Zgodnie z brzmieniem zapisów tej części wymagane jest określenie w jaki sposób Wykonawca
spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu
ograniczenia liczby kandydatów oraz wskazanie czy dla każdego z nich Wykonawca posiada
określone dowody/zaświadczenia ich dotyczące.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazuje, że wykazy
dotyczące kryteriów selekcji Wykonawca składa dopiero na wezwanie Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie w tym kontekście w jaki sposób należy wypełnić cz. V JEDZ – czy
Wykonawca zobowiązany jest podać te same informacje które zawarte są w wykazach
potwierdzające czy wskazujące sposób/zakres spełnienia poszczególnych kryteriów A, B i C już
na etapie JEDZ. Czy wystarczy ogólna deklaracja, że Wykonawca spełnia poszczególne
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kryteria bez wskazywania w jakim zakresie (o jaką ilość punktów się ubiega) nawet jeżeli
Wykonawcy nie będzie przyznany komplet punktów w danym kryterium?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż w JEDZ należy wskazać informacje o sposobie spełnienia kryteriów
selekcji, wraz ze wskazaniem podstawowych danych, na podstawie których przyznawane są
punkty w poszczególnych kryteriach selekcji.
Wykonawca w tym zakresie powinien co najmniej opisać odrębnie dla każdego kryterium
selekcji (A, B lub C):
1) w zakresie kryterium A – krótkie określenie każdego projektu i odbiorcę
pojazdu/ów;
2) w zakresie kryterium B – krótkie określenie patentu, liczbę pojazdów obejmujących
wynalazek objęty patentem, wskazanie odbiorcy pojazdu/ów;
3) w zakresie kryterium C – krótkie określenie dostawy, wskazanie odbiorcy
pojazdu/ów i liczbę pojazdów objętych dostawą dla danego odbiorcy.
Pytanie 24
„Zamawiający w sekcji II.2.9 pisze:
„C)W ramach kryterium selekcji C Zamawiający przyzna po 0.05 pkt za każdy sprzedany w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków pojazd kategorii M (wg
definicji z ustawy z 20.6.1997Prawo o ruchu drogowym), posiadający aktualne na dzień
sprzedaży świadectwo homologacji lub dokument równoważny typu pojazdu WE wydany
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części (dalej: "rozporządzenie ws. homologacji”)”
Dodatkowo Zamawiający w sekcji III.1.3 ogłoszenia pisze:
„1. W zakresie warunków technicznych i zawodowych Zamawiający żąda, by Wykonawcy
wykazali się:
1.1) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowali, wyprodukowali i dostarczyli
co najmniej:
1.1.1) 1 innowacyjny pojazd silnikowy (zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2007/46/WE)
dowolnej kategorii z wodorowymi ogniwami paliwowymi lub pojazd silnikowy (zgodnie z
definicją zawartą w Dyrektywie2007/46/WE) dowolnej kategorii z napędem elektrycznym dla
którego uzyskano świadectwo homologacji lub dokument równoważny typu pojazdu WE
wydany zgodnie z rozporządzeniem ws. homologacji, lub
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1.1.2) 1 innowacyjny pojazd kategorii M wg definicji z ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, dla którego uzyskano świadectwo homologacji lub dokument równoważny
typu pojazdu WE wydany zgodnie z rozporządzeniem ws. homologacji lub (…)”
Bardzo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza również pojazdy posiadające
homologację typu pojazdu WE wydaną zgodnie z dyrektywą ramową 2007/46/WE
uwzględniając jej późniejsze zmiany?
Zgodnie z przepisami UE, homologacja typu pojazdu może zostać wydana zarówno na
podstawie przepisów krajowych (w tym przypadku: Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 roku sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.
2013, poz.407) jak również na podstawie przepisów Dyrektywy 2007/46/WE – akty prawne są
co do zasady tożsame, z tym że homologacje wydane na podstawie Dyrektywy pozwalają na
dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie wszystkich krajów UE.
Celem uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza
homologacje typu pojazdu wydane nie tylko na podstawie w/w Rozporządzenia ale również
wydane na podstawie w/w Dyrektywy (jakimi dysponuje większość producentów autobusów).”
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza świadectwa dokumentacji WE ponieważ jest to dokument
równoważny, tak jak wskazano w warunku.
Pytanie 25
„Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.2.4 oraz w załączniku nr 1 do ogłoszenia
pisze:
Głównym przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych
skutkiem których jest opracowanie, a następnie dostawa typoszeregu innowacyjnych pojazdów
bezemisyjnych kategorii M3 (wg klasyfikacji załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20.6.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym), w kategoriach długości 10m (zakres od 9 do 10,5m), 12m (zakres
od 11,8 do 12,5m) i 18m (zakres od 17,5 do 18,75m), zwanych łącznie „Pojazdami”.
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w zakresie pojazdów bezemisyjnych
kategorii M3 (wg klasyfikacji załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu
drogowym), w kategorii długości 10m, mogą być pojazdy o długości 8,95m.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu dopuszcza zaoferowanie
pojazdu o długości w zakresie od 9m do 10,5m. Pojazd musi być nowy, nieistniejący na rynku,
spełniający kryteria innowacyjności.
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Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody
zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności
gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).

Pytanie 26
„Czy wymogi dot. kwalifikacji wykonawcy są spełnione jeśli spełnia je łącznie ze wskazanymi
we wniosku podwykonawcami?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22a. ust. 1 pzp Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zgodnie z kolei
z art. 22a ust. 4 pzp 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.
Dokumenty wymagane w przypadku powoływania się na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów przez Wykonawcę wskazane są w ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 27
„Czy wymagany jest konkretny sposób wyboru nominowanego podwykonawcy wskazanego we
wniosku i związanych z nim dokumentach?”
Odpowiedź
Zamawiający nie stawia wymogów wobec trybu wyboru podwykonawcy przez Wykonawcę.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian we wnioskach, termin i miejsce składania wniosków pozostają bez zmian.

Zatwierdzam
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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