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Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O PYTANIACH
DOT. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
dotyczy: postępowania o udzielnie 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
09.01.2018 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia
o zamówieniu. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez
Zmawiającego.
Pytanie
„W nawiązaniu do opublikowanego dnia 03 stycznia 2018 r. ogłoszenia ws. zamówienia na
Opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu
publicznego, zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentu zawierającego kompletne
informacje o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu tj. przede wszystkim:
- pełnego opisu kryteriów wyboru ograniczonej liczby kandydatów (informacje wskazane
w pkt. II 2.9, II.2.14 ogłoszenia o zamówieniu),
- pełnego opisu warunków udziału w postępowaniu (informacje wskazane w Sekcji III
ogłoszenia o zamówieniu),
- pełnego opisu warunków realizacji umowy (informacje wskazane w pkt. III 2.2 ogłoszenia
o zamówieniu),
- pełnego opisu dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą
(informacje wskazane w pkt. VI. 3 ogłoszenia o zamówieniu).
Powyższe informacje zostały przez Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu
w wykorzystaniem ogromnej ilości skrótów co utrudnia a właściwie uniemożliwia zapoznanie
się z całościowymi wymaganiami Zamawiającego. W ramach dokumentacji przedmiotowego
postępowania nie umieszczono żadnego innego dokumentu zawierającego pełną informację w
powyższym zakresie. Zwracamy uwagę, iż dokumentacja postępowania powinna zostać
przygotowana w sposób czytelny dla Wykonawców, tak by zapoznanie się z nią powodowało
jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych co jest nie do osiągnięcia przy obecnym kształcie
tekstu przygotowanego przez Zamawiającego za pomocą ogromnej ilości skrótów – czy
niejednokrotnie urwanych wyrazów.”
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Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż skróty zastosowane w ogłoszeniu wynikają z ograniczonej ilości
znaków możliwej do wykorzystania w formularzu, oraz informuje, iż dokonuje stosownych
zmian w ogłoszeniu.
Ponadto Zamawiający informuje, że wraz z niniejszą odpowiedzią zamieszcza na swojej stronie
internetowej zaktualizowane, następujące załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu: Załącznik
nr 7, oraz Załącznik nr 8.
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.
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