Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania nr 113/18/PU na magazynowanie wodoru

Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniach 10.07.2018 r.
oraz 12.07.2018 r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu. Poniżej
przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.
Pytanie:
Czy w tabelce we wniosku pozycja:
„Ja/My, niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że Wnioskodawca zobowiązuje się
płacić NCBR udział w Przychodach z Komercjalizacji Wyników B+R i w Przychodach z Komercjalizacji
Technologii Zależnych wynoszący:”
Nie powinna przypadkiem brzmieć:
„Ja/My, niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że Wnioskodawca zobowiązuje się
płacić NCBR udział w Dochodach z Komercjalizacji Wyników B+R i w Dochodach z Komercjalizacji
Technologii Zależnych wynoszący:”
Odpowiedź:
NCBR informuje, że we wzorze formularza wniosku o dopuszczenie do Postępowania i o zawarcie
Umowy w ramach programu „Magazynowanie Wodoru” w części H wymagane jest określenie udziału
w Przychodach z Komercjalizacji Wyników B+R i w Przychodach z Komercjalizacji Technologii
Zależnych.
Pytanie:
Czy we wniosku należy deklarować gęstości objętościowe i masowe, skoro oceniana jest suma punktów
za nie? Może wystarczy zadeklarować sumę punktów za te dwie gęstości?
Odpowiedź:
We wzorze formularza wniosku o dopuszczenie do Postępowania i o zawarcie Umowy w ramach
programu „Magazynowanie Wodoru” wymagane jest podanie w części F dotyczącej Parametrów P
wartości gęstości energetycznej na masę systemu pełnego zasobnika wodoru oraz gęstości
energetycznej na objętość systemu zasobnika wodoru.
Mając na uwadze, że NCBR nie wykazuje preferencji w stosunku do żadnej z technologii
magazynowania wodoru oraz to, że technologie magazynowania wodoru charakteryzują się różnymi
wartościami masowej i objętościowej gęstości energetycznej, w postepowaniu konkursowym zostanie
poddana ocenie suma punktów za obie gęstości energetyczne.

NCBR wymaga podania oddzielnie tych parametrów ponieważ zostaną one wykorzystane w przyszłości
przy ocenie merytorycznej Wyników Prac Fazy w przypadku oceny Prototypu po F2 lub Prototypu po F3
w ramach Obiektu Mobilnego (Wzór Umowy - ART. 14 §3 pkt. 4).
Pytanie:
Czy jeśli we wniosku zadeklaruję gęstość energetyczną Pd = 0 a następnie zakwalifikuję się do fazy 1
to czy po fazie 1 – na podstawie precyzyjniejszego modelu konkretnego rozwiązania technicznego
mogę zwiększyć proponowany parametr Pd?
Odpowiedź:
Na podstawie zapisu Umowy (ART. 11 § 2): „Wykonawca nie może w ramach wykonywania Umowy
obniżyć Parametrów P zadeklarowanych we Wniosku”. NCBR nie wprowadza ograniczeń dotyczących
podwyższania Parametrów P, również zaznacza, że Parametry P nie mogą być gorsze niż Parametry
Minimalne (Załącznik nr Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. do Regulaminu - §30).
Pytanie:
Czy możemy złożyć dokumentację konkursową tylko w języku polskim?
Odpowiedź:
NCBR informuje, że Wniosek oraz wszystkie załączniki o przystąpienie do Postępowania dotyczącego
Magazynowania wodoru należy złożyć w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim lub
opatrzone tłumaczeniem na język angielski, w sposób umożlwiający zapoznanie się z całą ich treścią.
Podstawa – zapis Regulaminu pkt. 3.2.3.
„Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być przygotowane w języku polskim lub opatrzone
tłumaczeniem na język polski, oraz dodatkowo w języku angielskim lub opatrzone tłumaczeniem na
język angielski, w sposób umożlwiający zapoznanie się z całą ich treścią. W celu spełnienia wymogu
wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wniosek może być złożony w wersji dwujęzycznej, bądź z
tłumaczeniem lub tłumaczeniami, wedle uznania Wnioskodawcy. Wniosek musi być podpisany zgodnie
z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy. Centrum nie wyraża zgody na złożenie Wniosku w postaci
elektronicznej. Obowiązek składania dokumentów w języku angielskim nie obejmuje dokumentów
wykazujących umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy i pełnomocnictw.”
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian we wnioskach, termin i miejsce składania wniosków pozostają bez zmian.

