Warszawa, 27 sierpnia 2018 r.
DAG-SZP.262.31.2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 24/18/PN) na modernizację
biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o napędy LTO-8 Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniu
27.08.2018r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) zamieszczonej na stronie
internetowej NCBR. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez
Zamawiającego.
Pytanie 1
„Nasza firma nie posiada Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego – czy wystarczy jak
złożymy JEDZ w formie papierowej.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające
utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD –
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe informacje
można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznychhttps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamowienia
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu
elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Ponadto Zamawiający informuje,
że Wykonawca ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisania JEDZ opatrzonym

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas zobowiązany będzie dołączyć do oferty
oryginał pełnomocnictwa.
Pytanie 2
„Rozumiem, że Wadium dla części II to 800.00 zł, a dodatkowo 5% z rzetelne wykonanie
usługi?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 9.1.2. SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty do
części II zamówienia w wysokości 800 zł. Zgodnie z pkt 19.6. i 20.1. SIWZ przed podpisaniem
umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie złożonej odpowiednio do
Części I/II.
Pytanie 3
„Proszę o potwierdzenie, czy do części II również muszę się wykazać dostawami o wartości
minimum 50 000 zł?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 5.2. SIWZ „w odniesieniu do części II Zamawiający
nie stawia szczegółowego warunku w zakresie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności
technicznej lub zawodowej).”
Pytanie 4
„Termin składania ofert, to 30-08-2018?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa dnia 30.08.2018 r. o godz. 12:00
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.
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