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Warszawa, dnia 26 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 dniu
23.02.2018r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia
o zamówieniu. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez
Zamawiającego.
Pytanie 1
„Kiedy wadium powinno być wpłacone, czy teraz do dnia 28 lutego 2018, czy w terminie
późniejszym?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wniesienie wadium będzie wymagane po przeprowadzonych
negocjacjach, na etapie składania ofert (ostatecznych). Warunki wniesienia wadium określone
zostaną w SIWZ.
Pytanie 2
„Czy każdy z partnerów wspólnie zgłaszających się do przetargu musi wnieść osobno wadium?
Czy wadium musi wnieść tylko lider?”
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. Wadium nie musi
być wnoszone przez lidera konsorcjum.
Pytanie 3
„Czy jeżeli wadium wnosi wyłącznie lider to wysokość wadium odpowiada tylko kwocie
wymienionej w ogłoszeniu, czy powinna być pomnożona przez liczbę wszystkich wykonawców
lub wszystkich członków konsorcjum?”
Odpowiedź
Zamawiający ustala jedną kwotę wadium dla wykonawców lub wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.
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Kwota wadium i warunki jego wniesienia zostaną opisane w SIWZ.
Pytanie 4
„Czy jeżeli partnerem, współwykonawcą, lub podwykonawcą jest firma zagraniczna to
powinna ona wnieść wadium w PLN, czy może w innej walucie?”
Odpowiedź
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w PLN. Kwota wadium i warunki jego
wniesienia zostaną opisane w SIWZ.
Pytanie 5
„Czy wadium powinno być wpłacone z konta podmiotu, który składa wniosek o udział
w postępowaniu, czy może być wpłacone przez inny podmiot? Czy wadium może być wpłacone
przez osobę prywatną? Czy wadium może być wpłacone przez osobę spoza kontynentu
europejskiego, na przykład z Azji lub USA? Jaki powinien być tytuł przelewu?”
Odpowiedź
W przypadku wadium w formie pieniężnej dopuszczalne jest wniesienie przez inny podmiot,
pod warunkiem opisania w tytule przelewu numeru postępowania i nazwy Wykonawcy.
Wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia musi być
wystawione przez uprawniony podmiot, w oryginale, na Wykonawcę lub Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pytanie 6
„Na jakie konto powinno być wpłacone wadium jeżeli jest wpłacane w PLN? Na jakie konto
powinno być wpłacone wadium jeżeli opłata jest wykonywana w innej niż PLN walucie na
przykład USD, EUR, CNY? Po jakim przeliczniku powinna być dokonana płatność aby kwota
wadium uznana została za spełnioną?”
Odpowiedź
Szczegółowe informacje nt. wniesienia wadium określone zostaną w SIWZ. Zamawiający
wskaże numer rachunku bankowego, na który Wykonawcy będą mogli wnosić wadium
w formie pieniężnej.
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
Agata Miętek
p.o. zastępcy Dyrektora Działu Komercjalizacji NCBR
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