Warszawa, 21 stycznia 2020 r.
DAZ.262.6.2020

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z WYKONAWCAMI
oraz Komisji przetargowej i innych osób występujących po stronie Zamawiającego
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług specjalistycznych
nadzoru nad realizacją prac na blokach klasy 200 MW w prowadzonym przez NCBR postępowaniu
publicznym nr 234/17/PU związanym z realizacją Programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia
zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie odbyło się
zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ).
W trakcie zebrania potencjalni Wykonawcy zwrócili się z następującymi pytaniami:
1. Pytanie dot. Wzoru umowy: § 4 Termin realizacji zamówienia i § 7 ust. 4 Termin płatności
wynagrodzenia – wzór umowy przewiduje maksymalny termin realizacji umowy tj. do dnia 31
października 2021 r. natomiast z harmonogramu Programu Bloki 200+ wynika termin
30 kwietnia 2021 r. czy nie należałoby dokonać przesunięcia terminu realizacji w
Harmonogramie?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: zgodnie z harmonogramem termin realizacji wyznaczony jest
do końca kwietnia 2021 r. Zamawiający przewiduje realizację umowy w ciągu 12 miesięcy od
daty zawarcia umowy. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą sprawozdania z
wykonanych prac i ich zakresy oraz Protokoły odbiorów tych prac na obiekcie. Zamawiający
przewidział płatności częściowe po każdym zakończonym miesiącu świadczenia usług.
Ostatnia płatność stanowi 16% wartości ryczałtowej po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu
odbioru, po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Usługi określonej w § 2 ust. 1 pkt. 4
wzoru Umowy. Protokół Odbioru Usługi, o którym mowa powyżej, zostanie sporządzony po
zakończeniu prac Komisji konkursowej, to jest po dokonaniu przez Komisję konkursową
Programu Bloki 200+Odbioru Wyników Prac Fazy III i podpisaniu protokołu Odbioru Wyników
Prac Fazy III.
Biorą pod uwagę również reżim postojów bloków energetycznych – nie powinno nastąpić
istotne przesunięcie terminów prac.

2. Pyt. Zamawiający planuje szybki termin zawarcia umowy oraz przewiduje współpracę między
Wykonawcą projektu, właścicielem obiektu (bloku), Firmą Pomiarową i Wykonawcą
nadzorującym prace w imieniu NCBR. Wykonawca nadzorujący powinien otrzymać procedury,
harmonogram i niezbędną dokumentację oraz uczestniczyć w przekazaniu bloku do
pomiarów.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Firma Pomiarowa ma obowiązek przedstawić procedurę
związaną z dokonywanymi pomiarami. Po wyłonieniu Wykonawcy nadzorującego, NCBR
przekaże zaktualizowane harmonogramy rzeczowo-finansowe Programów, oraz zostaną
zorganizowane spotkania z poszczególnymi Wykonawcami projektu w celu ustalenia wszelkich
zasad współpracy.
3. Pyt. Zamawiający nie zamieścił Wzór sprawozdania miesięcznego – czy może on być dowolnie
przygotowany przez Wykonawcę?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Wykonawca w sprawozdaniu z danego miesiąca musi opisać
zakres działań oraz załączyć protokoły odbiorów tych prac, których dokonał w okresie
sprawozdawczym, w zakresie umożliwiającym jednoznaczne określenie wykonanego przez
Wykonawcę projektu, zakresu dokonanego odbioru. Zamawiający na tej podstawie będzie
dokonywać Wykonawcom projektu płatności częściowych.
4. Pyt. Str. 37 SIWZ (SOPZ) wskazany 9-cio i 10-dniowy termin przedstawienia raportu jest taki
sam dla Firmy Pomiarowej jak i Wykonawcy nadzorującego.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Termin dotyczy tylko i wyłącznie Firmy Pomiarowej, która w
ramach umowy (32/18/PN) zobowiązana jest do przekazania raportu końcowego z
dokonanych pomiarów we wskazanych w SIWZ terminach od dnia przekazania protokołu
udostępnienia obiektu do pomiarów. Termin ten musi być zweryfikowany przez Wykonawcę,
który będzie wyłoniony w toczącym się postępowaniu. Informacja ta musi być zawarta w
sprawozdaniu Wykonawcy.
5. Pyt. Str. 54 SIWZ w załączniku 7 (tj. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia) – Zamawiający, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wymaga
zespołu składającego się z 6 osób, dla realizacji tego przedsięwzięcia potrzebnych będzie
kilkanaście osób, jednak dla niektórych prac odbiorowych, osoby te nie muszą posiadać
uprawnień wynikających grup kwalifikacji energetycznej D lub E. Czy w zakresie załącznika nr
7 zasadnym jest wskazanie innych, pozostałych osób przygotowanych do realizacji
zamówienia, ale nie posiadających uprawnień wymaganych przez Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający w punkcie 5.2.4. SIWZ wskazał minimalny zakres wymaganego zespołu osób
którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia.
Jeśli Wykonawca uważa, że dla poprawnej realizacji zamówienia należy wskazać większy
zespół to Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W tym celu należy odpowiednio

zmodyfikować lub skopiować tabelę w załączniku nr 7. Zamawiający informuje, że w kryterium
merytorycznym ocenie podlegać będą wyłącznie maksymalnie dwie osoby do pełnienia każdej
z 4 funkcji wskazanych w punkcie 5.2.4. podpunkt 2-5 SIWZ.
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