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Odpowiedź na pytanie do SIWZ
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
20.08.2018r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: SIWZ). Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielanym przez Zamawiającego.
Pytanie 1
„W nawiązaniu do otrzymanego dnia 13.08.2017 r. zaproszenia do złożenia oferty wstępnej
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy termin zadawania pytań wskazany w pkt. 8.2. SIWZ
odnosi się zarówno do ofert wstępnych jak i ofert końcowych. Rozumiemy, że w przypadku ofert
wstępnych termin na zadawanie pytań upływa dnia 28.08.2018 r. a niezależnie od tego terminu
po wyznaczeniu daty składania ofert końcowych będzie liczony nowy termin zadawania pytań
w stosunku do docelowego SIWZ.”
Odpowiedź
Termin, o którym mowa w punkcie 8.2. SIWZ, odnosi się do SIWZ z dnia 13.08.2018r.,
opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego oraz do ostatecznej SIWZ uzupełnionej
i zmienionej po negocjacjach, na etapie przed złożeniem ofert ostatecznych.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej: ustawy Pzp) Wykonawcy mają prawo zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku pytań do treści SIWZ Zamawiający
zobowiązany jest udzielać wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Wobec powyższego, Zamawiający uprzejmie informuje, iż na etapie przed upływem terminu
na składanie ofert wstępnych termin na zadawanie pytań upływa w dniu 29.08.2018r.
Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przypadku dokonania
zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy Pzp, wraz z zaproszeniem do składania ofert

przekaże zmienioną w tym zakresie SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej (art. 60 ust. 2
pkt 1), co skutkować będzie biegiem nowego terminu na zadawanie pytań dotyczących treści
SIWZ.
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