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. 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 2. SIWZ „Tryb udzielenia zamówienia”
Wykreśla się punkt 2.4. SIWZ:
„Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.”
Zmiana 2:
Rozdział 7. SIWZ „Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia”
Dodaje się punkt 7.14. o następującym brzmieniu:
„Ze względu na specyfikę postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z art. 26
ust. 2f ustawy Pzp który stanowi, że „jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.”
Zmiana 3:
Rozdział 12. SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
zamiast:
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 12:00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, w sali
107 (1 piętro).
będzie:
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 12:00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, w
sali 107 (1 piętro).
Zmiana 4:
Rozdział 17. SIWZ „Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne oraz informacje zawarte w art. 92 ust. 1 ustawy
Pzp”
zamiast:
17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
będzie:
17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ oraz złoży oświadczenie potwierdzające brak konfliktu
interesów z interesem NCBR oraz interesem publicznym w terminie i na zasadach określonych w p. 23
SIWZ.
Zmiana 5:
Do SIWZ dodaje się Rozdział 23. „Pozostałe informacje” o następującym brzmieniu:
Zamawiający informuje, że na etapie postępowania zamówieniowego po wyborze najkorzystniejszej
oferty wezwie wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu do złożenia, w 3dniowym terminie, Oświadczenia o braku konfliktu interesów Wykonawcy z interesem NCBR oraz
interesem publicznym lub o wystąpieniu konfliktu interesów (załącznik nr 12). Przedmiotowe
Oświadczenie niezbędne jest ze względu na ogłoszenie przez NCBR listy kwalifikacyjnej Wykonawców
projektu dopuszczonych do Fazy III Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu

pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”. Nie dopuszczalne jest zawarcie umowy z Wykonawcą,
który jest powiązany z którymkolwiek z Wykonawców projektu Bloki 200+.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oraz ewentualnie podmioty
wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości ani osoby,
którym Wykonawca powierzy realizowanie przedmiotu umowy w całości lub części, nie mogą być
wykonawcami,

podwykonawcami

ani

dalszymi podwykonawcami,

Wykonawców

projektu.

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania aktualności oświadczenia zawartego w zdaniu
poprzedzającym, tj. unikania konfliktu interesów, przez cały okres obowiązywania Umowy. W
przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających,
tj. stwierdzenia przez NCBR zagrożenia konfliktem interesów, NCBR będzie uprawniony do odstąpienia
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o powyższej
okoliczności.
23.2. Zamawiający po planowanym na początek grudnia 2019 r. ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej
Wykonawców projektu dopuszczonych do Fazy III Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia
zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” wystosuje wezwania do Wykonawców
biorących udział w niniejszym postępowaniu do złożenia Oświadczeń zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 11 do SIWZ wskazując podmioty zakwalifikowane do Fazy III Programu Bloki 200+, termin,
sposób oraz formę jego złożenia.
23.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz pozostali Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu nie złożą w wyznaczonym terminie Oświadczenia o braku konfliktu
interesów z interesem NCBR oraz interesem publicznym zostaną wezwani do jego uzupełnienia.
23.4. W przypadku niezłożenia Oświadczenia o braku konfliktu interesów z interesem NCBR oraz
interesem publicznym lub złożenia Oświadczenia o konflikcie interesów Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp oraz wybierze kolejną ofertę spośród
pozostałych z największą liczbą punktów otrzymanych w ramach kryterium oceny ofert.
23.5.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wadium nie
zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.

Zmiana 6:
„Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ”
Dodaje się punkt 12. o następującym brzmieniu:
Załącznik nr 11 – oświadczenie o braku konfliktu interesów.



wzoru umowy:

Zmiana 7: § 5. Ust. 2 pkt 5.
Zamiast:
nie występuje w jego przypadku zagrożenie konfliktem interesów, które uniemożliwiałby mu
wykonanie Umowy zgodnie z zasadami niezależności i obiektywności, a w szczególności oświadcza, że
ani on ani podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o
rachunkowości ani osoby, którym Wykonawca powierzy realizowanie Przedmiotu Umowy w całości lub
części, nie są wykonawcami, podwykonawcami ani dalszymi podwykonawcami, Wykonawców
projektu. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania aktualności oświadczenia zawartego w zdaniu
poprzedzającym, tj. unikania konfliktu interesów, przez cały okres obowiązywania Umowy. W
przypadku naruszenia przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, tj.
stwierdzenia przez NCBR zagrożenia konfliktem interesów, NCBR jest uprawniony do odstąpienia
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o powyższej
okoliczności. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów osób
wykonujących Przedmiot Umowy z interesem NCBR oraz interesem publicznym i dostarczenia
oświadczeń w formie papierowej w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Zamawiającemu. Wzór oświadczenia o braku konfliktu osób wykonujących Przedmiot Umowy z
interesem NCBR oraz interesem publicznym stanowi załącznik nr 9 do Umowy.
będzie:
nie występuje w jego przypadku zagrożenie konfliktem interesów, które uniemożliwiałby mu
wykonanie Umowy zgodnie z zasadami niezależności i obiektywności, a w szczególności oświadcza, że
ani on ani podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o
rachunkowości ani osoby, którym Wykonawca powierzy realizowanie Przedmiotu Umowy w całości lub
części, nie są wykonawcami, podwykonawcami ani dalszymi podwykonawcami, Wykonawców
projektu. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania aktualności oświadczenia zawartego w zdaniu
poprzedzającym, tj. unikania konfliktu interesów, przez cały okres obowiązywania Umowy. W
przypadku naruszenia przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, tj.
stwierdzenia przez NCBR zagrożenia konfliktem interesów, NCBR jest uprawniony do odstąpienia
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o powyższej
okoliczności.
Zmiana 8: § 6. Ust. 3.
zamiast:
W razie konieczności powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy albo jego części innym osobom niż
wskazane w Ofercie, powierzenie to może nastąpić wyłącznie, gdy osoby te zostaną zobowiązane przez
Wykonawcę do przestrzegania postanowień Umowy, a w szczególności postanowień § 4 Umowy, oraz
do zachowania poufności na zasadach opisanych § 12 Umowy, a także złożą oświadczenia o braku

konfliktu interesów danej osoby z interesem NCBR oraz interesem publicznym. Wzór oświadczenia o
braku konfliktu interesów osób wykonujących Przedmiot Umowy z interesem NCBR oraz interesem
publicznym stanowi załącznik nr 9 do Umowy.
będzie:
W razie konieczności powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy albo jego części innym osobom niż
wskazane w Ofercie, powierzenie to może nastąpić wyłącznie, gdy osoby te zostaną zobowiązane przez
Wykonawcę do przestrzegania postanowień Umowy, a w szczególności postanowień § 4 Umowy, oraz
do zachowania poufności na zasadach opisanych § 12 Umowy, a także Wykonawca złoży oświadczenie
o braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów stanowi załącznik nr 9 do
Umowy.
Zmiana 9: § 8. Ust. 1.
zamiast:
1. W terminie 14 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej Usługi, zostanie
sporządzony protokół odbioru (dalej jako: „Protokół Odbioru Usługi”). Wzór Protokołu Odbioru Usługi
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Protokół Odbioru Usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 4 Umowy,
zostanie sporządzony po zakończeniu prac Komisji konkursowej, to jest po dokonaniu przez Komisję
konkursową Programu Odbioru Wyników Prac Fazy III i podpisaniu protokołu Odbioru Wyników Prac
Fazy III.
będzie:
1. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej Usługi, zostanie
sporządzony protokół odbioru (dalej jako: „Protokół Odbioru Usługi”). Wzór Protokołu Odbioru Usługi
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Protokół Odbioru Usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 4 Umowy,
zostanie sporządzony po zakończeniu prac Komisji konkursowej, to jest po dokonaniu przez Komisję
konkursową Programu Odbioru Wyników Prac Fazy III i podpisaniu protokołu Odbioru Wyników Prac
Fazy III.
Zmiana 10: § 9. Ust. 1.
Dodaje się następujące zapisy o brzmieniu:
5) Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
O której mowa w § 7 ust. 2 Umowy
6) Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o
której mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Zmiana 11: § 20. Ust. 2 pkt 9
zamiast:
Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów osób wykonujących Przedmiot Umowy
z interesem NCBR oraz interesem publicznym
będzie:
Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów osób.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu, w treści SIWZ i we wzorze
umowy oraz zamieszcza na stronie internetowej NCBR dokumenty aktualne na dzień 18 lipca 2019 r.
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