Warszawa, 14 sierpnia 2019 r.
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 02.08.2019 r., 05.08.2019 r.,
6.08.2019 r. i 09.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia o
zamówieniu. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
Czy wykonawcą (samodzielnym lub członkiem konsorcjum, którego zasoby, wiedza i doświadczenie będą
używane w wykonaniu zamówienia) może być spółka spoza terytorium UE?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że wykonawcą może być spółka spoza terytorium Unii Europejskiej. Zamawiający
planuje w SIWZ określić wymagania dotyczące miejsca prowadzenia prac badawczo - rozwojowych,
uzasadnione źródłem finansowania fazy badawczo – rozwojowej.
Pytanie 2:
W związku z dokumentem JEDZ Część III: Podstawy wykluczenia:
Czy możliwe jest dostarczenie jednego dokumentu: informacji o osobie wydanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości (Biuro Informacyjne KRK) poświadczające, że nie figuruje ona w Kartotece KRK?
Czy potrzebne jest innego rodzaju zaświadczenie, jeśli tak - jakie konkretnie?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest
wymagane składanie dokumentów podmiotowych (jak np. Informacja z KRK). Zamawiający w odpowiedzi
na pytanie nr 6 niniejszego pisma wskazał szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że JEDZ stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt VI. 3) 9. „na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o jakich

mowa w § 5 pkt 1-6 i pkt 9-10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące każdego z
wykonawców oraz podmiotów trzecich, na których zdolnościach wykonawca polega (…)”. W § 5 pkt 1
Rozporządzenia jest napisane: „W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający może żądać następujących dokumentów:
1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.”
Pytanie 3:
Czy w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III.1.3) ppkt 1.2 Ogłoszenia)
wystarczy wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu wykonawca zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na
przeprowadzeniu prac badawczych lub rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w zakresie dowolnego z następujących
obszarów: a) pojazdy i napędy zero-emisyjne, b) oprogramowanie do jazdy autonomicznej, c) silniki
elektryczne w pojazdach, d) wodorowe ogniwa paliwowe, e) wytwarzanie i magazynowanie wodoru, f)
ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w pojazdach, g) technologie drive-by-wire, h) systemy zarządzania
i optymalizacji zużycia energii w pojazdach, i) elektroenergetyka i sterowanie w pojazdach, j) systemy
ładowania w pojazdach, k) optymizacja źródeł energii w pojazdach, l) systemy zarządzania magazynami
energii w pojazdach.
Czy też należy wykazać oba warunki wskazane w pkt III.1.3) ppkt 1.2 Ogłoszenia tzn:
- że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu prac badawczych lub
rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w zakresie dowolnego z następujących obszarów: a) pojazdy i napędy zeroemisyjne, b) oprogramowanie do jazdy autonomicznej, c) silniki elektryczne w pojazdach, d) wodorowe
ogniwa paliwowe, e) wytwarzanie i magazynowanie wodoru, f) ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
w pojazdach, g) technologie drive-by-wire, h) systemy zarządzania i optymalizacji zużycia energii
w pojazdach, i) elektroenergetyka i sterowanie w pojazdach, j) systemy ładowania w pojazdach, k)
optymizacja źródeł energii w pojazdach, l) systemy zarządzania magazynami energii w pojazdach.
- oraz że wykonawca przeprowadził co najmniej 1 projekt B+R (obejmujący badania naukowe i prace
rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) o wartości
co najmniej 200 tysięcy PLN brutto i jednocześnie wdrożył wyniki tego projektu (tzn. dostarczył produkty lub
świadczył usługi, w których wykorzystano wyniki tego projektu).

Pytanie więc czy aby zostać dopuszczonym do postępowania należy wykazać spełnienie obu warunków
wskazanych w tabeli II.B. WYKAZ USŁUG I DOSTAW załącznika nr 4 do ogłoszenia (tzn. wskazanych w pkt
1 tabeli i pkt 2 tabeli) czy wystarczy spełnienie tylko jednego.

Odpowiedź na pytanie:
Dla spełnienia warunku wskazanego w punkcie 1.2 sekcji III.1.3) należy w wykazie potwierdzić spełnienie
obu warunków wskazanych w tabeli II.B. WYKAZ USŁUG I DOSTAW załącznika nr 4 do ogłoszenia (tzn.
wskazanych w pkt 1 tabeli i pkt 2 tabeli). Sformułowanie w sekcji III.1.3) w pkt 1.2): „oraz, niezależnie,
przeprowadzili co najmniej 1 projekt B+R (obejmujący badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu
ustawy z dnia 20.7.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto
i jednocześnie wdrożyli wyniki tego projektu (tzn. dostarczyli produkty lub świadczyli usługi, w których
wykorzystano wyniki tego projektu)” stanowi dodatkowy warunek względem warunku „w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zrealizowali
co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu prac badawczych lub rozwojowych w rozumieniu
ustawy z dnia 20.7.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
w zakresie dowolnego z następujących obszarów: (…)”
Dążąc do otwarcia postępowania na jak największą konkurencję, Zamawiający stworzył w pkt 1.1 i 1.2 sekcji
III.1.3) dwie alternatywne nierozłączne (to znaczy: wykonawca, musi spełnić co najmniej jeden wymóg albo
może też oba jednocześnie) możliwości wykazania przez wykonawcę, że może być dopuszczony do udziału
w postępowaniu.
W przypadku warunku wskazanego w punkcie 1.1 przyjęto, że wykonawca w ramach jednego procesu
(opracowania i dostawy) wykazuje zdolność zarówno w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania
i wdrażania innowacyjnych produktów lub usług, ponieważ wymagane jest wykazanie dostawy pojazdu
(wdrożenie), które zostało poprzedzone pracami B+R.
W przypadku warunku wskazanego w punkcie 1.2 umożliwiono wykonawcom dopuszczenie do udziału w
postępowaniu poprzez wykazanie zdolności w zakresie badań i rozwoju zdobytych w obszarze związanym z
zamówieniem („zrealizowali co najmniej jedną usługę (…) w zakresie dowolnego z następujących obszarów:
(…)”) oraz odrębne wykazanie zdolności do wdrażania innowacyjnych produktów lub usług w ogólności
(„oraz, niezależnie, przeprowadzili co najmniej 1 projekt B+R (…) i jednocześnie wdrożyli wyniki tego
projektu (…)”.
Na marginesie Zamawiający zwraca uwagę, że dane podawane w wykazie II.A będą jednocześnie
wykorzystywane – gdyby do postępowania zgłosiło się więcej niż 30 podmiotów – do ograniczenia liczby
kandydatów zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji II.2.9) ogłoszenia. Doświadczenie ujawnione w wykazie
II.B nie będzie stosowane w przypadku określonym w sekcji II.2.9) ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw i usług na
wezwanie Zamawiającego. Przy czym Zamawiający zwraca uwagę, że wykazanie przeprowadzenia 1

projektu B+R o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto oraz wdrożenie wyników tego projektu nie musi
dotyczyć obszarów wskazanych w sekcji III.1.3. punkt 1.2. ppkt a) ÷ l)

Pytanie 4:
Proszę o informację, czy w oświadczeniu nr 2 należy wykreślić jedną z opcji oraz czy uzasadnienie ma być
zawarte przed tabelą?
„Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w partnerstwie innowacyjnym.
1. Żadna z informacji zawartych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie stanowi
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[1]
ALBO
wskazane poniżej informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania, co
szczegółowo uzasadniam/y w załączniku do wniosku[1]. Powyższe należy uzasadnić zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.? (czy w tym miejscy wpisywać uzasadnienie?)”
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2, zgodnie z umieszczonym przypisem, należy usunąć jedną
z opcji. Dodatkowo informuję, że uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winno stanowić załącznik do wniosku. Ponadto informuję,
że uzasadnienie musi być zgodne z przepisami ustawy Pzp.
Pytanie 5:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w punkcie "czy wykonawca jest wpisany do urzędowego
wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego
systemu (wstępnego) kwalifikowania)?(strona 4) dla podmiotów Polskich należy wpisać "nie dotyczy"?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ opublikowaną przez Urząd Zamówień
Publicznych, Polscy wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą część
podsekcji niewypełnioną.
Pytanie 6:
Czy wskazane załączniki są wystarczające, czy według Państwa należy coś jeszcze dopisać czy szczegółowo
opisać dołączane załączniki?
1. Załącznikami do niniejszego wniosku o dopuszczenie do udziału w partnerstwie innowacyjnym są:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
2) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do Grupy Kapitałowej

3) Informacje składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego stosownie do pkt IV.3.0 ogłoszenia o
zamówieniu.
Jeżeli macie Państwo szczegółową instrukcję dla zał. nr 2 proszę o przesłanie.
Jeżeli w zamówieniu jest wyraźnie napisane że pozostałe dokumenty będę uzupełniane na żądanie
Zamawiającego to rozumiem że nie trzeba ich składać na etapie złożenia oferty?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie składania wniosków należy złożyć:
 wypełniony wniosek (wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do ogłoszenia) oraz
 JEDZ Wykonawcy i ew. podmiotów na których zdolnościach Wykonawca polega (wg wzoru
stanowiącego zał. Nr 3 do ogłoszenia),
 pełnomocnictwo(-a) – jeśli dotyczy oraz
 oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do ogłoszenia, dostępnego na stronie internetowej) należy złożyć dopiero w terminie 3 dni
od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 w zw. z art. 73e ust. 1 ustawy Pzp (informacji
o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków).
Pozostałe dokumenty, Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego (dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia o jakich mowa w § 5 pkt 1-6 i pkt 9-10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia dotyczących każdego z wykonawców oraz podmiotów trzecich, na których
zdolnościach wykonawca polega oraz dokumenty o jakich mowa w pkt II.2.9, w pkt III.1.2. ppkt 2 i 3 oraz w
pkt III.1.3. ppkt 3-4 ogłoszenia.).
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