Warszawa, 18 lipca 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. 1 pkt 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
Pytanie 1:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy doświadczenie własne w realizacji prac z
jednoczesnym nadzorem nad pracami własnymi zgodnymi z punktami 5.2.1. 1-4 SIWZ zostanie przez
Państwa uznane jako spełniające kryteria tego punktu.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że usługa wykonywana na własną rzecz przez Wykonawcę, nie
stanowi doświadczenia zawodowego w myśl prawa zamówień publicznych i sprecyzowanego w SIWZ i
ogłoszeniu o zamówieniu.
Zgodnie z treścią § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać
wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy (…).
Jak wynika z powyższego, co również zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku
z 3.01.2014 r. (sygn. akt KIO 2873/13), usługa wykonywana na własną rzecz przez wykonawcę, nie
stanowi doświadczenia zawodowego w p.z.p., a co za tym idzie załączane do takiej usługi
rekomendacje i oświadczenia wykonawcy nie mają uzasadnienia. Jak wskazała KIO w w/w wyroku: "W
doświadczeniu zawodowym muszą wystąpić okoliczności odbioru prac (potwierdzenie należytego
wykonania) przez zamawiającego (odbiorca prac), oraz odpłatność tych prac (wynagrodzenie)”.

Pytanie 2:
Wzór Umowy nr …/ 19/PN §5 punkt 2 podpunkt 5)
Proponujemy, aby to oświadczenie było wiążące dla Wykonawcy na etapie Fazy III zgodnie z
załącznikiem nr 4 do Regulaminu - Ramowy harmonogram Programu Bloki 200+ -to znaczy już po
wyborze dwóch Wykonawców projektu, którzy zostaną zaklasyfikowani do Fazy III projektu.
Grono Wykonawców projektu aktualnie biorących udział w postępowaniu jest liczne. Zakres
oświadczenia jest bardzo szeroki, dotyczy zdarzeń przyszłych, znacząco ogranicza konkurencję i w
praktyce uniemożliwia nam złożenie oferty.
Jednocześnie w przypadku przyjęcia naszej propozycji, wnosimy o korektę zapisów umowy, tak aby w
przypadku zaistnienia konfliktu interesów możliwe było rozwiązanie umowy na warunkach
porozumienia stron bez naliczania kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokona zmiany treści SIWZ oraz wzoru umowy w zakresie terminu złożenia
oświadczenia o braku konfliktu interesów Wykonawcy. Stosowne zmiany zostaną przekazane
odrębnym pismem.

Pytanie 3:
Zakres prac opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) w punkcie II podpunkt 2
obejmuje:

Nadzór nad realizacją Prac B+R w Fazie III zgodnie z zatwierdzonym Projektem podstawowym i
Harmonogramem Rzeczowo-finansowym, dokonywanie w imieniu NCBR Odbiorów częściowych i
Odbioru końcowego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym i rzeczywistą realizacją Prac
B+R. Następnie w dalszej części SOPZ są umieszczone:
1. Tabela 9.1 Nazwa zadania cząstkowego - wymagania minimalne,
2. Tabela 12.1 Nazw zadania cząstkowego - wymagania fakultatywne,
3. Tabela 13.2 Nazw zadania wymagania minimalne („Zadania cząstkowe dla Fazy II" jako postąpienie
w stosunku do Zadań cząstkowych określonych w Fazie Koncepcji)
czyli Zadania cząstkowe, które będą podlegać Odbiorowi częściowemu.
Prosimy o wyspecyfikowanie oczekiwanych przez Państwa ilości odbiorów w trakcie nadzoru nad
realizacją prac B+R. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej wyceny usługi w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie może wyspecyfikować ilości odbiorów w poszczególnych zadaniach
cząstkowych w trakcie nadzoru prac B+R Fazy III z dwóch powodów:
Po pierwsze – liczba niezbędnych nadzorów wynikać będzie z zakresu prac przedłożonych przez
Wykonawców projektu dopiero w Raporcie będącym Wynikiem Prac B+R Fazy II (termin składania
Wyników Prac B+R Fazy II określony został na dzień 23 września 2019 r.)
Po drugie – każdy Wykonawca projektu będzie miał swoją koncepcję prowadzenia prac oraz zakres
planowanych czynności. Tak więc mogą to być różne ilości dla poszczególnych Wykonawców projektu
oraz dla różnych zadań cząstkowych.
Zamawiający prowadząc niniejsze postępowanie oczekuje, że firmy składające oferty są firmami
profesjonalnymi i doświadczonymi w przedmiocie zamówienia, co przełoży się na wiedzę w zakresie
nadzoru nad takimi pracami. Dlatego wycena tych prac leży po stronie Wykonawcy i jest jego ryzykiem.
Zamawiający dodatkowo informuje, że jest otwarty na wszelkie propozycje rozwiązania powyższego
zagadnienia.
Pytanie 4:
Wnosimy o zmianę terminu na złożenie ofert na dzień 9 sierpnia 2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa
w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 r. o
godz. 13:00 w Sali 107. Wskazana data wynika z powiązanie przez Zamawiającego terminu złożenia
oświadczenia o braku konfliktu interesów Wykonawcy, o którym mowa w odpowiedzi na Pytanie 2.

Pytanie 5:
Dotyczy wzoru Umowy - § 8, ust. 1
Zwracamy się z prośba o poprawienie omyłki pisarskiej, a mianowicie:
istniejący zapis:
„W terminie 14 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej Usługi, zostanie sporządzony
protokół odbioru (dalej jako: „Protokół Odbioru Usługi"). (..)"
proponowany zapis:
„W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej Usługi, zostanie sporządzony
protokół odbioru (dalej jako: „Protokół Odbioru Usługi"). (...)"
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej w następujący sposób:
„W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej Usługi, zostanie
sporządzony protokół odbioru (dalej jako: „Protokół Odbioru Usługi"). (..)"
Pytanie 6:
Dotyczy wzoru Umowy - § 9, ust. 1, pkt 1)
Mając na uwadze, iż § 9, ust. 1, pkt 1) odnosi się do sytuacji nieprecyzyjnego „niedotrzymania terminu"
oraz „jakiegokolwiek terminu", czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w ten sposób,
iż w miejsce dotychczasowej treści pkt 1) wprowadzony zostanie następujący zapis:
„Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu prac w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie prac,
stanowi podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki'
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści § 9, ust. 1, pkt 1) wzoru umowy.
Pytanie 7:
Dotyczy wzoru Umowy - § 9, ust. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 9, ust. 1 dodatkowego punktu o treści:
„Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 10% kwoty wynagrodzenia brutto,
O której mowa w § 7 ust. 2 Umowy"
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści § 9, ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie
zapisu:
„Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
O której mowa w § 7 ust. 2 Umowy"
Pytanie 8:
Dotyczy wzoru Umowy - § 9, ust. 1, pkt 2) i 3)
Mając na uwadze iż brak jest w zapisie § 9 ust. 1 pkt 2) i 3) precyzyjnego określenia co mogłoby być
podstawą do nałożenia kary w wysokości 10% lub 1% wynagrodzenia, co w efekcie mogłoby skutkować
nakładaniem kar w nawet najbardziej nieistotnych elementach realizacji Umowy i szkodzić
Wykonawcy, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 9 ust. 1 pkt 2) i 3) ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści § 9 ust. 1 pkt 2) i 3) wzoru
umowy.
Zamawiający jedynie w uzasadnionych przypadkach może korzystać z kar umownych przewidzianych
we wzorze umowy.
Zamawiający kształtując treść wzoru umowy, miał na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 k.c. a
także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze
swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa
lub zasadami współżycia społecznego.
Pytanie 9:
Dotyczy wzoru Umowy - § 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie na rzecz Wykonawcy kary umownej płatnej przez
Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy oraz wprowadzenie
upoważnienia do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną również dla
Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści § 9 wzoru umowy. W §
10 wzoru umowy wskazano okoliczności odstąpienia od umowy dla każdej ze stron. Zgodnie z § 10 ust.
1 pkt 1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności

powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. W przypadku Odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części przedmiotu Umowy.
Pytanie 10:
Dotyczy wzoru Umowy - § 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w § 9:
„Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o
której mowa w § 7 ust. 2 Umowy"
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści § 9, ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie
zapisu:
„Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o
której mowa w § 7 ust. 2 Umowy"
Zamawiający informuje, iż w wyniku powyższych wyjaśnień konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego przedłuża termin składania ofert oraz dokonuje
stosownych zmian w treści SIWZ, we wzorze umowy i w ogłoszeniu o zamówieniu. Wszystkie zmiany
zostaną przekazane odrębnym pismem oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej BIP
Zamawiającego.
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