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DAZ-SZP.262.37.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 30/19/PI) prowadzonego w trybie
partnerstwa innowacyjnego którego przedmiotem jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów
bezemisyjnego transportu publicznego.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający informuje, iż w dniu 30.07.2019 r. do Zamawiającego
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam ich treść wraz
z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
W ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III.1.3, punkt 2.1.3 Zamawiający pisze:
2.1.3) w zespole jest ekspert, który posiada co najmniej 2-letnie (liczone pełnymi miesiącami pracy)
doświadczenie w dziedzinie wzornictwa przemysłowego (tworzenia wzorów przemysłowych) lub
projektowania i budowy maszyn.
W załączniku nr 4 do ogłoszenia, punkt II.C. WYKAZ OSÓB, w punkcie 2.1.3 Zamawiający pisze:
Informacje dotyczące doświadczenia Eksperta (opis pozwalający potwierdzić spełnienie
wymagań)
Opis doświadczenia zawierać ma co najmniej: miejsce i okres zatrudnienia (z dokładnością
co do miesiąca, przy czym miesiące skrajne wlicza się do okresu posiadanego doświadczenia)
oraz opis nabytego doświadczenia dotyczącego tworzenia wzorów przemysłowych.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z sekcją III.1.3, punkt 2.1.3 Wykonawca przedstawia opis nabytego
doświadczenia dotyczącego tworzenia wzorów przemysłowych lub projektowania i budowy maszyn.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z sekcją III. 1.3., punkt 2.1.3) w zespole winien być ekspert, który
posiada co najmniej 2-letnie (liczone pełnymi miesiącami pracy) doświadczenie w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego (tworzenia wzorów przemysłowych) lub projektowania i budowy maszyn. Jednocześnie
informuję, że Zamawiający dokonał korekty w tym zakresie w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

Pytanie 2:
Zamawiający w załączniku nr 1 do ogłoszenia pisze:
Zamawiający dopuszcza, aby w ramach Fazy B+R Pojazd został opracowany w jednej bądź większej liczbie
konfiguracji. Każda z konfiguracji dopuszcza jedną z trzech kategorii długości: (i) między 9 m a 10.5 m, (ii)
między 11.8 m a 12.5 m oraz (iii) między 17.5 m a 18.75 m oraz jednego z dwóch rodzajów magazynowania
energii do zasilania silników trakcyjnych: bateryjnego lub wodorowego (w przypadku magazynowania
energii w postaci wodoru dopuszczalne jest zastosowanie range-extendera wodorowego do doładowywania
baterii trakcyjnych, o ile tylko zostaną spełnione warunki dotyczące minimalnego zasięgu pojazdu pomiędzy
tankowaniami wodoru).
Zwracamy się z prośbą aby w kategorii długości: (i) między 9 m a 10.5 m, Zamawiający dopuścił pojazdy
o długości 8,95 m oraz 10,55 m.
Odpowiedź na pytanie:
Na tym etapie Zamawiający nie dokonuje modyfikacji ogłoszenia. Niemniej, Zamawiający informuje, że
w ramach planowanych negocjacji Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu długości w ramach kategorii
długości pojazdów.
Pytanie 3:
Czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podpisany przez Pełnomocnika (kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) może fizycznie zamieścić na MiniPortalu za pomocą ePUAP inny niż Pełnomocnik
pracownik Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może zamieścić na
MiniPortalu inny pracownik Wykonawcy niż osoba podpisująca dokumentację kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Pytanie 4:
W części C Załącznika nr 3 (JEDZ) trzeba zadeklarować czy: wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych)
kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?
Pytanie: czy wykonawca posiadając umowę ze swoim podwykonawcą może liczyć że zdolności tego
podwykonawcy zadeklarowane w JEDZ zostaną uznane w celu spełnienia kryteriów.
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP wykonawca może liczyć, że zdolności jego podwykonawcy
zadeklarowane w JEDZ zostaną uznane w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Definitywne
przesądzenie tego faktu zależy jednak od charakteru i treści stosunku prawnego pomiędzy wykonawcą
a podwykonawcą oraz zakresu którego to dotyczy (np. umowy warunkowej, umowy, jednostronnego

zobowiązania podmiotu trzeciego, wskazujących w każdym wypadku konkretne zasoby/zdolności
podwykonawcy. Zasady w tym zakresie określa § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Np. w przypadku użyczenia doświadczenia i wiedzy, zasadniczo wymagane jest
aby podwykonawca zapewnił wykonawcy wykonanie wymagającej takiego doświadczenia i wiedzy części
zamówienia.
Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku powoływania się na zdolności podwykonawcy w przypadku
kryteriów selekcji. W tym wypadku wykonawca nie może powoływać się na zdolności podwykonawcy,
ponieważ na gruncie obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne udostępnianie zasobów podmiotu
trzeciego na potrzeby oceny kryteriów selekcji. W tym wypadku zdolności podwykonawcy zostaną
w procesie oceny spełniania kryteriów selekcji pominięte.
NCBR zwraca uwagę, że w procesie przyjmowania wniosków NCBR wpierw ocenia warunki udziału
w postępowaniu, a dopiero gdy liczba wykonawców spełniająca warunku udziału jest większa niż
w ogłoszeniu – NCBR dokonuje selekcji wykonawców wedle określonych kryteriów. Jeśli wykonawca
powołuje się na zdolności podmiotu trzeciego i całościowo spełnia wymogi udziału w postępowaniu, zaś
liczba wykonawców będzie mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu, to zostanie dopuszczony do dalszych
etapów postępowania.
Jeśli liczba wykonawców spełniających wymogi dopuszczenia do udziału w postępowaniu będzie większa
niż w ogłoszeniu, to wszyscy oni zostaną poddani kryteriom selekcji. W takim wypadku przy ocenie
wykonawcy opierającego się o zdolności podwykonawcy, zdolności podwykonawcy zostaną pominięte przy
ocenie spełniania przez wykonawcę kryteriów selekcji. Jeśli pomimo pominięcia zdolności podwykonawcy
wykonawca spełni kryteria selekcji, to zostanie dopuszczony do dalszego postępowania.
Pytanie 5:
Czy powołując się na zdolności podwykonawcy (jeśli podwykonawca takie zdolności techniczne i kwalifikacje
posiada), wykonawca spełni warunki określone w punkcie III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje
zawodowe określone w Ogłoszeniu o zamówieniu?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z art. 22a ust 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dodatkowo, przepis art. 22a ust. 4
ustawy Pzp wskazuje, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Z przywołanej regulacji wynika zatem, że możliwym jest korzystanie z zasobów innego podmiotu na etapie
wykazywania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym powyżej, jednakże warunkiem
skorzystania z owego wsparcia jest zrealizowanie obowiązku polegającego na rzeczywistym uczestnictwie
tego podmiotu w realizacji danego zamówienia (w przypadku wiedzy i doświadczenia wymóg ten spełnia
podwykonawstwo odpowiedniej części zamówienia publicznego).
Pytanie 6:
Jeśli wykonawca posiada warunkowe umowy o pracę z personelem wymaganym w pkt 2 Ogłoszenia
o zamówieniu: W zakresie dysponowania odpowiednią kadrą dedykowaną do realizacji Zamówienia to jeśli
planowane są umowy o pracę z tym personelem wymagane jest osobny dokument JEDZ dla każdej osoby ze
wskazanych w JEDZ wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ opublikowaną przez Urząd Zamówień
Publicznych, składanie odrębnego formularza JEDZ nie dotyczy zasobów osobowych, którymi wykonawca
dysponuje w sposób bezpośredni, tj. przypadków zaangażowania przez wykonawcę na podstawie różnych
stosunków prawnych osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy
pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia,
jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane
z realizacją zamówienia publicznego. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim
dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, a nie powołaniem się na zasoby podmiotu
trzeciego. O tej kwalifikacji rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą a taką
osobą. W takiej sytuacji zatem wystarczające jest wskazania tych osób w wykazie osób i nie ma konieczności
składania zobowiązania do udostępniania potencjału, dokumentu JEDZ dla każdej z tych osób i innych
dokumentów podmiotowych dotyczących tych osób.
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