Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.
DAZ.262.23.2020
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 17/20/US/P14) na wsparcie Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług
prawnych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem
udzielanym przez Zamawiającego.
Pytanie 1:
„W nawiązaniu do postępowania o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pod znakiem
17/20/US, zwracam się do Państwa z uprzejmym pytaniem:
- zgodnie z pkt IV.1 dopuszczają Państwo złożenie oferty w wersji papierowej,
- zgodnie z pkt IV.5 za „datę przekazania oferty, wraz z załącznikami, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.”
Czy mogę prosić o potwierdzenie, że ofertę można złożyć w wersji papierowej, zaś w takim wypadku termin
przekazania oferty to jej złożenie w Państwa biurze podawczym?”
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający uprzejmie informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby oferty były składane w wersji elektronicznej. Zgodnie z pkt IV.1.
Ogłoszenia o zamówieniu Oferty w wersji papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego w punkcie
przyjęcia przesyłek. Zamawiający potwierdza, że terminem przekazania oferty jest data i godzina złożenia
oferty w punkcie przyjęcia przesyłek.
Pytanie 2:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie - w pkt. XI.3.4.g) [strona 22] ogłoszenia o zamówieniu na
usługi społeczne i inne szczególne usługi w sprawie 17/20/US dla części 4 zamówienia pojawia się m.in.
wymóg: „Dla Części 4 zamówienia Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia powinien wykazać,
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że (…) dysponuje, co najmniej jedną osobą z tytułem profesora, posiadającą wiedzę z zakresu prawa
administracyjnego.”
Proszę uprzejmie o wyjaśnienie, że prawidłowo interpretuje wykonawca, że wskazany powyżej wymóg
spełnia również wykonawca dysponujący doktorem habilitowanym będącym profesorem tytularnym uczelni
i posiadającym wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, a nie wyłącznie osoba posiadająca tytuł
naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP.
W przypadku negatywnej oceny ww. interpretacji (tj. przyjęcie, że dopuszczalne jest wyłącznie posiadanie
przez członka zespołu tytułu profesora nadanego przez Prezydenta RP), w celu zapewnienia jak najszerszej
konkurencji, uprzejmie wnoszę o zmianę pkt . XI.3.4.g) [strona 22] ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne i inne szczególne usługi w sprawie 17/20/US, poprzez uzupełnienie go o podkreślony poniżej
fragment:
„(…) dysponuje, co najmniej jedną osobą z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, posiadającą
wiedzę z zakresu prawa administracyjnego””
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyjaśnia, że warunek będzie uznany za spełniony również w przypadku wykazania w zespole
osoby posiadającej status profesora uczelni w rozumieniu art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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