Warszawa, 28 maja 2020 r.
DAZ.262.27.2020
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr 21/20/PN/P44) na przeprowadzenie
na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu
analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego
inwestora w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia
pomocy państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(2016/C 262/01)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Zamawiający”) działając na podstawie art. 38 ust. 4 i art.
38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej:
„SIWZ”) opublikowanych w dniu 22 maja 2020 r.:
Zmiana 1:
Punkt 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu
prywatnego inwestora” Oznaczenie sprawy: 21/20/PN/P44 oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
5 czerwca 2020 r. godz. 12:00”.
Zmiana 2:
Punkt 12.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2020 r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.”

Zmiana 3:
Punkt 12.15. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 5 czerwca 2020 r.
o godz. 12:00.”

Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia jawności i bezpieczeństwa dokonywanie otwarcia
ofert będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym na kanale NCBR YouTube
https://youtu.be/5ZEtMZ97X7s
W celu korzystania z transmisji „na żywo" konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania sprzętowoaplikacyjne 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.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na przesłane wnioski
o wyjaśnienia treści SWZ.
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