Warszawa, 12 listopada 2019 r.
DAZ-SZP.262.14.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 10/19/PN) na świadczenie usług
specjalistycznych nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR
postępowaniu publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ Innowacyjna
technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej: ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje następujących zmian:


treści SIWZ:

Zmiana 1:
Rozdział 3. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
Dodaje się punkt 3.1.3. o następującym brzmieniu:
„Zamawiający szacuje, że w zakresie Odbiorów Częściowych Prac B+R w trakcie Fazy III u trzech
Wykonawców projektu, potencjalna liczba na trzech blokach klasy 200 MW, tj. może wynieść 170.
Charakter odbiorów jest zróżnicowany od odbiorów projektów wykonawczych, przez odbiory dostaw
urządzeń na teren bloku referencyjnego do odbiorów prac montażowych i rozruchów. Zamawiający
zastrzega, że liczba jest szacunkowa i zmiana ich ilości w trakcie realizacji zadania nie może wpłynąć na
wysokość wynagrodzenia wynikającego z wyceny odbiorów poszczególnych zadań oferowanych wg p.
V SOPZ.”
Zmiana 2:
Rozdział 4. SIWZ „termin realizacji zamówienia” punkt 4.3.
zamiast:
Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. będący Załącznikiem nr 4 do Regulaminu
przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna
technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”– wersja uaktualniona z dnia
21.12.2018r., stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

będzie:
Harmonogram, o którym mowa w punktach 4.1. i 4.2. będący Załącznikiem nr 4 do Regulaminu
przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki, 200+ Innowacyjna
technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”– zgodnie z wersją
uaktualnioną na stronie internetowej, stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Zmiana 3:
Rozdział 12. SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
Dodaje się punkty 12.8.. 12.9., 12.10. o następującym brzmieniu:
12.8.

„Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz

Regulaminem ePUAP. W związku z powyższym złożenie ofert w sposób niezgodny z Regulaminem
(np. podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwości odczytania oferty, za co
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający potraktuje ofertę jako
nie złożoną skutecznie.
12.9. Zamawiający zaleca aby, zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca
zwracał uwagę na to, czy ID postępowania, które wpisuje do aplikacji do szyfrowania, zgadza się z
kluczem publicznym.
12.10. W celu prawidłowego użycia pary kluczy do szyfrowania i deszyfrowania, oferta musi zostać
zaszyfrowana tylko jeden raz. Podczas szyfrowania oferty system generuje hash pliku połączony z
wygenerowanymi kluczami. W momencie podwójnego zaszyfrowania oferty, system miniPortal
dostaje informację o hashu pliku wyłącznie zaszyfrowanego pliku po raz ostatni, który jest
wysyłany poprzez formularze do złożenia, wycofania lub zmiany oferty. Przy odszyfrowaniu
Aplikacja „sczytuje” tylko ten ostatni hash pliku. W związku z powyższym brak jest możliwości
otwarcia podwójnie zaszyfrowanej oferty. ”


Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Zmiana 4:
Część II. Opis przedmiotu zamówienia:
zamiast:
(…) Zamawiający oczekuje złożenia oferty na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie
niezbędnym do profesjonalnego wykonania wszystkich zadań wg niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku gdyby Program Bloki 200+ zakończył się wyłonieniem większej ilości Wykonawców
Projektu i tym samym wystąpiłaby konieczność przeprowadzenia weryfikacji większej liczby
dokumentów i/lub na większej ilości bloków referencyjnych, Zamawiający zleci Wykonawcy zakres prac
wynikający zakresu wg cen jednostkowych oferowanych w V. SOPZ.
będzie:
(…) Zamawiający oczekuje złożenia oferty na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym
do profesjonalnego wykonania wszystkich zadań wg niniejszego sopz.
W przypadku gdyby Program Bloki 200+ zakończył się wyłonieniem większej ilości Wykonawców
Projektu lub Wykonawcy projektu zadeklarują inne ilości (nie maksymalne wynikające z Programu Bloki
200+) zadań cząstkowych do realizacji w Fazie III i tym samym wystąpiłaby konieczność
przeprowadzenia weryfikacji innej liczby dokumentów i/lub na większej niż dwa bloki referencyjne,
Zamawiający zleci Wykonawcy zakres prac wynikający zakresu wg cen jednostkowych oferowanych w
V. SOPZ.
Zmiana 5:
Część V. Oczekiwany sposób zaoferowania ceny za wykonanie zamówienia, punkt A
zamiast:
(….)
Dla potrzeb ustalenia wartości zamówienia będąca przedmiotem oceny oferty na podstawie kryteriów
opisanych w p. 16.1.3 przyjęta zostanie cena (C [zł] brutto) będącą sumą ww. cen jednostkowych, tj.:
C = 2

*

(CP + CZO-I.1 + CZO-I.2 +CZO-I.3 +CZO-I.4 + CZO-I.5 + CZO-I.6 + CZF-II.1 + CZF-II.2 +

+ CZF-II.3 + CZF-II.4 + CZF-II.5 + CZF-III.1 + CZF-III.2 + CZF-III.3)
Gdzie:
CP –

cena jednostkowa usług nadzoru nad wykonaniem Pomiarów I i II (p II podpunkt 1 SOPZ) dla

jednego Wykonawcy projektu/ Bloku referencyjnego,
CZO-I.1 do 6; CZF-II.1 do 5; CZF-III.1 do 3, -

ceny jednostkowe dotyczące usług nadzoru wykonania
prac Fazy III Programu przez jednego Wykonawcę
projektu.

Cyfra 2 – oznacza prawdopodobną liczbę Wykonawców projektu Fazy III
będzie:

(….)
Dla potrzeb ustalenia wartości zamówienia będąca przedmiotem oceny oferty na podstawie kryteriów
opisanych w p. 16.1.3 przyjęta zostanie cena (C [zł] brutto) będącą sumą ww. cen jednostkowych, tj.:
C = 3 * (CP + CZO-I.1 + CZO-I.2 +CZO-I.3 +CZO-I.4 + CZO-I.5 + CZO-I.6 + CZF-II.1 + CZF-II.2 +
+ CZF-II.3 + CZF-II.4 + CZF-II.5 + CZF-III.1 + CZF-III.2 + CZF-III.3)

Gdzie:
CP – cena jednostkowa usług nadzoru nad wykonaniem Pomiarów I i II (p II podpunkt 1 SOPZ) dla
jednego Wykonawcy projektu/ Bloku referencyjnego,
CZO-I.1 do 6; CZF-II.1 do 5; CZF-III.1 do 3, ceny jednostkowe dotyczące usług nadzoru
wykonania prac Fazy III Programu przez jednego
Wykonawcę projektu.
Cyfra 3 – oznacza prawdopodobną liczbę Wykonawców projektu Fazy III

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w treści SIWZ i formularza ofertowego oraz zamieszcza na
stronie internetowej NCBR dokumenty aktualne na dzień 12 listopada 2019 r.
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