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Gdańsk, 2019-05-28

WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu publicznym o nr WW/GL/ZP-1/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, na Kompleksowe Opracowanie Studium Wykonalności dotyczącego
Zadania 4 Projektu Terminal Przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania –
Projekt CEF-Synergy nr 2016-PL-SA-001.
Grupa LOTOS S.A. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu działając na podstawie art. 38 ust. 2
Ustawy informuje, iż do dnia 16.05.2019 r. wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Pytanie nr 12:
Czy w przypadku konsorcjum, warunki opisane w pkt 9 SIWZ, muszą zostać spełnione przez każdego z
konsorcjantów, czy mogą być spełnione łącznie (np. jeden spełnia kryterium przychodowe - 9.1.1.1, drugi
posiada polisę OC – 9.1.1.2).
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zgodnie z 11.2. SIWZ: W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców,
Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie jako
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia.
Wobec powyższego każdy z Wykonawców musi spełniać warunek 9.1.1.1. oraz 9.1.1.2.
Pytanie nr 13:
Czy w momencie składania oferty, polegając na zasobach podmiotów trzecich, osoby wymienione w pkt
9.1.2.2.1-3 muszą być zatrudnione u Wykonawcy na umowę o pracę, czy ma to nastąpić dopiero po
ewentualnym wyborze oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy PZP dotyczy okresu
realizacji zamówienia na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, która określa warunki realizacji i
egzekwowania tego obowiązku.
Wykonawca polegając na zasobach podmiotów trzecich powinien spełnić warunki wynikające z SIWZ a
także obowiązujących przepisów prawa w tym art. 22a ust. 2 i 4 ustawy oraz § 9 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 14:
Czy powyższy obowiązek zawarcia umów o pracę, dotyczy również członków zarządu Wykonawcy, którzy
są jednocześnie osobami wymienionymi w pkt 9.1.2.2.1-3 i pełnią te funkcje np. na zasadzie powołania.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Tak. Zgodnie z § 8 ust. 7 wzoru umowy załączonego do SIWZ: Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się do zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub
podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności eksperta technicznego ds.
studium wykonalności i rezultatów studium wykonalności (lidera zespołu) w zakresie projektów
innowacyjnych i rozwojowych w branży LNG, eksperta ds. ekonomiczno-finansowych, eksperta ds. analiz
środowiskowych. Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
Pełnienie równocześnie przez ww. osoby także funkcji członka zarządu Wykonawcy (np. na zasadzie
powołania, kontraktu managerskim, umowy o pracę) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień
publicznych nie zwalnia z obowiązku zawarcia umów o pracę pomiędzy taką osobą a Wykonawcą (np.
spółką akcyjną). W zadanym pytaniu do Zamawiającego nie wskazano w jakiej spółce osobowej czy
kapitałowej osoba pełni funkcję członka zarządu oraz czy jest także wspólnikiem tej spółki.
Pytanie nr 15:
Czy Wykonawca związany jest 4 przykładowymi lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego, czy też
może zaproponować zupełnie inną lokalizację? Jeżeli Wykonawca obowiązany jest wybrać jedną z 4
przykładowych, to rozumiemy, iż studium ma dotyczyć jedynie jednej z nich? Czy na wstępnym etapie
sporządzania studium wspólnie zostanie określona lokalizacja i dla niej zostanie opracowane
jednowariantowe studium wykonalności?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Wykonawca może zaproponować zupełnie inną lokalizację, która spełnia warunki wskazane przez
Zamawiającego, jednak powinien również dokonać wstępnej analizy czterech przykładowych lokalizacji
wskazanych w SOPZ. Na wstępnym etapie sporządzania studium wykonalności Wykonawca powinien
zaprezentować Zamawiającemu analizę lokalizacji celem dokonania wyboru najkorzystniejszej z nich do
dalszej analizy.
Pytanie nr 16:
Czy Wykonawca winien założyć, iż 30 dni, które ma Zamawiający na zatwierdzenie protokołu zdawczoodbiorczego, wchodzi we wskazany przez niego w ofercie termin realizacji Przedmiotu Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Tak. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześnie przedłożyć dokument do akceptacji
Zamawiającego.
Pytanie nr 17:
Czy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, w okresie ich trwania, Wykonawca jest zobowiązany
aktualizować studium wykonalności i wobec ewentualnych zmian w przepisach prawa?
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Nie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać studium wykonalności według stanu prawnego na dzień
odbioru studium.
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Pytanie nr 18:
Czy wstępne studium wykonalność w ramach zadania 3 zostało już wykonane? Jeżeli tak to czy istnieje
możliwość uzyskania kopii w formie elektronicznej celem opracowania oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający zawarł najistotniejsze informacje z Zadania 3 w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia i nie planuje udostępnić całości opracowania.
Pytanie nr 19:
Z uwagi na nieścisłości pomiędzy treścią umowy a SIWZ czy treść umowy podlega negocjacjom?
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ustawa nie przewiduje
negocjacji dla tego trybu. Niemniej jednak Wykonawcy mają możliwość wnoszenia wniosków o
wyjaśnienie/zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed upływem terminu składania
ofert. Ustawa PZP przewiduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do
Zamawiającego do upływu połowy czasu na złożenie oferty (w tym przypadku do 10.05.2019). Na wnioski
złożone po tym terminie Zmawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi, chyba, że Zmawiający
uzna, że udzielenie odpowiedzi jest istotne, wówczas przekaże stosowne wyjaśnienia i jeżeli będzie to
konieczne przedłuży termin składania ofert. Niezależnie od powyższego po upływie terminu składania
ofert niedopuszczalne będą jakiekolwiek istotne zmiany umowy, w tym również negocjacje.
Pytanie nr 20:
Jaki jest model biznesowy dla funkcjonowania terminala small LNG?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca znajdzie informacje, które stanowią
rekomendację dla funkcjonowania terminala LNG.
Pytanie nr 21:
Prosimy o informację jaka ma być maksymalna pojemność magazynowa LNG w Mg (tonach).
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający podał rekomendowaną pojemność magazynową LNG od 5 tys. m3 z opcją rozbudowy do 10
tys. m3.
Pytanie nr 22:
Zgodnie z pkt. 10.4.1. SIWZ Wykonawca - na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zobowiązany jest przedstawić „sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części (...)”.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (w brzmieniu obowiązującym od 1
października 2018 r.), sprawozdania finansowe sporządzone po tym dniu mają wyłącznie formę
elektroniczną. Ponadto, dla podmiotów wpisanych do KRS, sprawozdanie musi mieć określoną strukturę
logiczną oraz format XSD, XML. Obowiązek sporządzania sprawozdań w tej formie dotyczy zarówno
sprawozdań jednostkowych, jak i skonsolidowanych.
Art. 45. Ust. 1f i 1 g ustawy o rachunkowości. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych mówi:
1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
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1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w
postępowaniu wskazanego w punkcie 10.4.1 SIWZ przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2018
sporządzonego w formie jednolitego pliku kontrolnego w formacie XML, czy też Zamawiający dopuszcza
złożenie innego dokumentu przedstawiającego sytuację finansową Wykonawcy, a nie będącego
sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie z wykładnią
przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r. papierowa forma sprawozdań finansowych przestała
obowiązywać, a wydruk tego sprawozdania stanowi jedynie jego kopię.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia sprawozdania finansowego w formacie XML.
Pytanie nr 23:
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 udzielonej przez Zamawiającego w dniu 10 maja 2019 r,
pismem WW/W/906/2019 Wykonawca zwraca uwagę, że treść odpowiedzi w żaden sposób nie
rozwiązuje wątpliwości Wykonawcy i nie stanowi odpowiedzi na zadane pytanie. Udzielając odpowiedzi
Zamawiający zacytował brzmienie § 11 umowy. Chociaż właśnie na to brzmienie Wykonawca wskazywał
jako nie dające odpowiedzi na jego pytane. Zamawiający powinien w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący opisywać wymogi stawiane Wykonawcom oraz precyzyjnie udzielać odpowiedzi na zadane
pytania i wyjaśniać sformułowania zawarte w SIWZ. Jest to obowiązek wynikający z przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych.
W tym przypadku, jeżeli Zamawiający wymaga zawarcia polisy dedykowanej na realizację umowy
powinien to precyzyjnie wyartykułować, gdyż jest to jedna z istotnych pozycji kosztowych mająca wpływ
na oferowaną przez Wykonawców cenę. W przeciwnym razie zaoferowane ceny nie będę porównywalne i
tym samym zaistnieje jedna z przesłanek unieważnienia postępowania przetargowego na podstawie art.
93 ust.1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy zgodnej z postanowieniami § 11 Umowy. Jeśli
posiadana przez Wykonawcę polisa nie spełnia warunków opisanych w tym paragrafie to należy ją
rozszerzyć o postanowienia zgodne z opisanymi w § 11. Zamawiający nie wymaga zawarcia polisy
dedykowanej tej umowie, o ile posiadana przez niego polisa jest zgodna z warunkami określonymi przez
Zamawiającego.
Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający dysponuje angielską wersją językową SIWZ. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dysponuje angielską wersją językową
SIWZ.
Pytanie nr 25:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o kolejne 6 tygodni ze względu na międzynarodowy
charakter konsorcjum w jakim zamierzamy złożyć ofertę.
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert o kolejne tygodnie. Termin
składania ofert to 11.06.2019 godz. 9:00.
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