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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 19/20/PN/P40/P41)
świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz
w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843), uprzejmie informuję, iż w dniu 15 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dot. załącznika nr 4.1. oraz 4.2. „Wykaz należycie
wykonanych usług”. Mianowicie, zgodnie z wymienionymi załącznikami wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. Stąd też pytanie
czy sytuacja, gdy wymienione usługi świadczone były na rzecz Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (zlecający), wystarczającym jest wskazanie numeru umowy w ramach której
wykonywane były usługi. W przeciwnym wypadku, czy dla potwierdzenia należytego wykonania
usług za wystarczające zostaną protokoły odbioru analiz.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że zgodnie z §10 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r., W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 [Rozporządzenia], które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
W związku z powyższym, jeśli usługi były świadczone na rzecz Zamawiającego, Wykonawca
nie jest zobowiązany składać dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie. Wystarczające jest wskazanie nr umowy na podstawie której wykonywane były
usługi.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert wskazany w SIWZ nie ulega zmianie.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 20.04.2020r. o godz.
13:00.
Mając na uwadze stan epidemii wywołany przez COVID-19 i wynikające zaleceń Urzędu
Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacjizagrozenia-epidemicznego) dokonywanie otwarcia ofert online, tj. poprzez transmisję w czasie
rzeczywistym, otwarcie ofert w celu zapewnienia jawności i bezpieczeństwa będzie
transmitowane online w czasie rzeczywistym w dniu 20 kwietnia 2020 r. od godziny 12:55
(termin otwarcia to 13:00) pod adresem https://youtu.be/32rCPQSKZZ8
W celu korzystania z transmisji „na żywo" konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne są następujące:
•najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub Safari
•system operacyjny: Windows7 lub nowszy, Mac OS X10.7 lub nowszy, Ubuntu10 lub nowszy
•połączenie internetowe o przepustowości co najmniej1Mb/s.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z transmisji„ na żywo”dostępne
są w regulaminie YouTube dostępnym na stronie https://www.youtube.com/t/terms.

