
   
 

Szczecin, dnia 11.01.2023 r. 

NOR/POL.PN.01.2022 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa 

istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht 

Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 

Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4 

 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje wnioski o 

udzielenie wyjaśnień treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1  

Czy wizja lokalna, o której mowa w Rozdz. III ust. 8 SWZ jest obowiązkowa, czy jedynie 

zalecana 

Odpowiedź 

Wizja lokalna, o której mowa w Rozdziale 1, Dział III ust. 8 SWZ jest – w rozumieniu art. 

131 ust. 2 PZP zalecana, co oznacza, że zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty 

wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP. Niemniej jednak, zgodnie z SWZ, 

Wykonawca winien sprawdzić zgodność zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w 

dokumentacji ze stanem rzeczywistym, pod rygorem braku możliwości powoływania się 

przez Wykonawcę na wpływ uwarunkowań terenowych na sporządzoną przez Wykonawcę 

wycenę stanowiącą podstawę złożonej oferty.  

Pytanie 2  

Czy Zamawiający może zaproponować inną datę wizji lokalnej, tj. w dniach od poniedziałku 

do piątku? Obie daty zaproponowane przez Zamawiającego przypadają w sobotę, która jest w 

większości firm dniem wolnym od pracy 

Odpowiedź 

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 20.01.2023 r. Rozpoczęcie 

wizji lokalnej: godzina 10:00. Miejsce zbiórki na terenie inwestycji, przy bramie wjazdowej. 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy oferta wykonawcy nie obejmuje rozwiązań 

równoważnych, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 1b. 

Proponujemy w związku z tym zmianę treści pkt 3 Formularza ofertowego lub uzupełnienie 

go o następujące oświadczenie:  

Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto:  

- obejmuje* rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji 

projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów - do oferty 

dołączamy ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1b do SWZ (załącznikiem nr 1 do 

formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności.  

- nie obejmuje* rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji 

projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów.  

(* - niewłaściwe skreślić) 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy oferta wykonawcy nie obejmuje rozwiązań 

równoważnych, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 1b. 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści punktu 3 

formularza oferty, nadając mu brzmienie: 



Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto:  

- obejmuje* rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji 

projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów - do oferty 

dołączamy ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1b do SWZ (załącznikiem nr 1 do 

formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności.  

- nie obejmuje* rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji 

projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów.  

(* - niewłaściwe skreślić) 

Zmodyfikowany formularz oferty stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.  

Pytanie 4 

Prosimy o zmianę treści Załącznika nr 1b poprzez odwołanie się w jego treści do pkt 3, a nie 

do pkt 2 formularza ofertowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji załącznika nr 1b 

do SWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 1b do SWZ stanowi załącznik do niniejszego 

wyjaśnienia. 

Pytanie 5  

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu (SWZ Dział VII pkt 2. 4) dotyczącego 

doświadczenia zawodowego wykonawcy poprzez zmianę słów „polegające na budowie” na 

słowa „polegające na budowie lub przebudowie”. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. Treść przedmiotowego warunku 

uzyskuje brzmienie: 

„Zamawiający uzna, że wykonawca posiada  wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich dziesięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 3 000 000,00 złotych 

brutto (słownie złotych brutto: trzy miliony) każda, polegające na budowie lub przebudowie 

portu morskiego lub portu rzecznego, mariny lub przystani jachtowej lub rybackiej, dla 

których został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie lub dokument równoważny, co potwierdzą odpowiednimi dokumentami.” 

Pytanie 6  

Prosimy o wyjaśnienie, czy wraz z ofertą wykonawca składa dokument JEDZ (SWZ Dział 

VII pkt 1. 1)), czy oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków 

(SWZ Dział IX pkt 1. 2)) 

Odpowiedź 

Wykonawca składa oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).  

Pytanie 7  

Czy otwarcie ofert jawne? Prosimy o podanie miejsca, w którym się odbędzie otwarcie ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający, mimo braku takiego obowiązku, przewiduje, że otwarcie będzie jawne. 

Odbędzie się ono w siedzibie Zamawiającego, w Sali nr 1 (sala konferencyjna). 

Pytanie 8  

Prosimy o potwierdzenie, że wadium może zostać złożone w formie elektronicznej. Obecnie 

gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe wystawiane są co do zasady wyłącznie w formie 
elektronicznej. Prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który należy przesłać 

gwarancję zapłaty wadium. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Niemniej 

jednak, Zamawiający uzna, że wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia będzie 

skuteczne, jeśli zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert w 

formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do jej wystawienia. Wadium w tej formie winno zostać przekazane na adres e-



mail: biuro@polino.eu, w tytule wiadomości Wykonawca wskazuje numer postępowania oraz 

jednoznacznie wskazuje, że wiadomość zawiera wadium do tego postępowania. 

 

 

 

 

 

W związku z faktem wprowadzenia zmian treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert, a w konsekwencji zmianie ulega także termin związania 

ofertą:  

Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00  

Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 12:00  

Termin związania ofertą: do 2023-05-09 

 

Uwaga: 

W związku z ograniczeniami w liczbie plików, jaką Zamawiający może zamieścić na 

Bazie Konkurencyjności, całość dokumentów postępowania jest i będzie zamieszczana 

na stronie http://polino.eu/pl/stronaglowna/ 

 

 

 

……………………………………. 
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