Warszawa, 24 września 2019 r.
DAG-SZP.262.44.2019
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne (Nr 42/19/US) pn.
„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab”.

Zamawiający uprzejmie informuję, iż w dniu 22 września 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o
wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiamy jego treść wraz z wyjaśnieniami
udzielonymi przez Zamawiającego.
Pytanie 1:
Punkt 5.5.1 ogłoszenia, zgodnie z którym Wykonawca, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że w trakcie realizacji zamówienia będzie miał dostęp do wymaganych zasobów takich podmiotów, w
szczególności poprzez wykazanie zobowiązania takiego podmiotu do zapewnienia wymaganych
zasobów w celu wykonania umowy. Czy moglibyście Państwo potwierdzić, że Zamawiający będzie
potrzebować tego dowodu w trakcie wykonywania umowy i że dowód na spełnienie tego wymagania
nie musi być dołączony do oferty. Jeśli chcecie Państwo abyśmy dołączyli dokument do oferty, prosimy
o informację, co spełni ten warunek.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zobowiązanie należy dołączyć do
oferty. Zamawiający podaje przykładową treść takiego zobowiązania:
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
Ja …………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu,)
działając w imieniu i na rzecz podmiotu:……..………………………..………………………………
(podać nazwę podmiotu)
Adres:…………………………………..……………………………………………………………...
(podać adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:
…………………………………………………………………………………………………………
(określić zasób)
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia na usługę pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu
IdeaLab”, postępowanie 42/19/US, w ramach Programu „Badania Stosowane” realizowanego w
ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, że:
1)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
3)

zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
4)

okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................., dn. .........................

.................................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania podmiotu innego (pieczątki)

Pytanie 2:
W załączniku nr 2 - formularz oferty - pkt 6 odnosi się do załącznika 8 do ogłoszenia o zamówieniu,
którego wydaje się nam brakować w ogłoszeniu o zamówieniu. Proszę o wskazanie co to jest.

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że pkt 6 formularza oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia o
zamówieniu) dotyczy akceptacji Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 8 do Ogłoszenia –
agreement umowa), warunków płatności oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia podanego
przez Zamawiającego. Załącznik nr 8 jest w osobnym pliku umieszczonym na stronie internetowej
Zamawiającego obok ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że dokładny adres dostarczenia dokumentów to: Pokój 204, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wskazany adres jako właściwy do złożenia oferty.
Pytanie 4:
Proszę o potwierdzenie, że w Polsce w terminie tygodnia od dn. 23 września nie ma świąt państwowych
ani żadnego innego powodu, który może opóźnić dostawę usługi kurierskiej.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że w terminie 23 – 27 września 2019 r. oraz 30 września 2019 r. W
Polsce nie ma świat ani dni ustawowo wolnych od pracy – są to dni robocze.
Zamawiający informuje, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.
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