Warszawa, dnia 16 października 2018 r.
DAG-SZP.262.44.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy:

postępowania

o

na przeprowadzenie

udzielenie
w

zamówienia

roku

2018

i

publicznego
2019

(Nr

kontroli

20/18/PN)
projektów

współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Działając per analogiam do art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Zamawiający uprzejmie informuje, iż udziela następującej odpowiedzi na pytanie dotyczące
treści Ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie:
Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia:
W ogłoszeniu wymienia się dwie kwoty.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 085 463.51 PLN
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 703 485.00 PLN ???
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 15/11/2019
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Czy to są dwa odrębne zamówienia ??

Odpowiedź:
Zamawiający

uprzejmie

informuje,

że

wyjaśnienie

powyższego

zawarte

zostało

w Sekcji II.2.14 Informacje dodatkowe:
„Szacunkowa całkowita wartość, o której mowa w Sekcji II.1.5, obejmuje szacunkową wartość,
o której mowa w Sekcji II.2.6, oraz wartość zamówień tożsamych, które Zamawiający
zaplanował zgodnie z art. 13a ustawy Pzp i/lub zrealizował w danym roku budżetowym.
Na wartość wskazaną w Sekcji II.2.6 składa się wartość zamówienia podstawowego oraz
wartość tzw. zamówień uzupełniających.”
W uzupełnieniu powyższej informacji Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż przez zamówienia
tożsame należy rozumieć zamówienia szacowane łącznie z zamówieniem udzielanym
w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie, pojęcie tzw. zamówień uzupełniających
odnosi się do zamówień przewidzianych do udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
Reasumując:
1) w Sekcji II.1.5 Ogłoszenia o zamówieniu wskazano wartość zamówienia obecnie
udzielanego oraz wartość zamówień tożsamych, czyli zamówień, których wartość
należy zsumować wraz z zamówieniem obecnie udzielanym;
2) w Sekcji II.2.6 Ogłoszenia o zamówieniu wskazano wartość obecnie udzielanego
zamówienia, na które składa się:
a) wartość zamówienia podstawowego, które obejmować będzie oferta wykonawcy:
468 990,00 zł netto,
b) wartość przewidywanych „zamówień uzupełniających”, których nie będzie
obejmowała oferta wykonawcy (vide art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp):
234 495,00 zł netto.
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