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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 27.05.2019 r. wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Pytanie nr 30:
§2 pkt e umowy będącej załącznikiem nr 2 do zamówienia mówi o „uzyskaniu na rzecz Zamawiającego
wszelkich decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, także takich, które nie zostały wyraźnie wymienione
w Umowie”, potrzebnych do uzyskania decyzji będących elementem Przedmiotu Umowy”. Rozumiemy, że
pod tym pod tym punktem mieszczą się m.in. ostateczna decyzja środowiskowa oraz decyzja np.
remediacyjna w przypadku stwierdzenia takiej konieczności oraz uzyskanie pozwoleń sektorowych? Zaś
załącznik do zamówienia Z1_Z2 w Przedmiocie Zamówienia pkt 2 mówi o przygotowaniu jedynie
dokumentacji OOŚ bez potrzebnych decyzji. Również pkt 5.1. również mówi o przygotowaniu niezbędnej
dokumentacji m.in. OOŚ oraz czasie potrzebnym na uzyskanie lub przygotowanie dokumentacji.
Wskazuje to na to, że nie trzeba uzyskać ostatecznych decyzji?
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Zamawiający w zakresie decyzji środowiskowej udzielił wyjaśnień odpowiadając na pytanie nr 27.
Natomiast w pozostałym zakresie Wykonawca, mając na uwadze Przedmiot Umowy tj. studium
wykonalności zobowiązany jest zgodnie z Umową §2 ust. 1 pkt e) do uzyskania na rzecz Zamawiającego
wszelkich decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, także takich, które nie zostały wyraźnie wymienione w
Umowie potrzebnych do uzyskania decyzji będących elementem Przedmiotu Umowy.
W zależności od lokalizacji, koncepcji, analiz, które przeprowadzi Wykonawca opracowując studium
wykonalności może powstać konieczności pozyskania różnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii w
tym związanych m.in. z oceną oddziaływania na środowisko (odpowiedź na pytanie nr 27).

Natomiast zgodnie z pkt 5 ppkt 5.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał,
iż :

Faza planowania projektu - zakres dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji (np. Ocena
aspektów środowiskowych, zezwoleń itp.), Czas potrzebny na uzyskanie lub przygotowanie tej
dokumentacji.
Wykonawca w zakresie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji musi wskazać zakres
dokumentacji, czas potrzebny do uzyskania lub przygotowania decyzji, z zastrzeżeniem zapisów
wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 27.
Pytanie nr 31:
Zgodnie z punktem 1.5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia należy opracować kosztorys.
Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest wymagany poziom szczegółowości (klasa według AACE).
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Zgodnie z pkt 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
„Zakres badania zgodny z "Przewodnikiem" po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,
wydanym przez Komisję Europejską”.
Należy przyjąć metodykę analiz kosztów i korzyści stosowaną w projektach dofinansowywanych z UE. W
przypadku projektów współfinansowanych z CEF pomocne będą materiały dostępne dla naborów CEF
Transport CALL (przykładowo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/applyfunding/2019-cef-transport-call-proposals-comprehensive-network, zwłaszcza w sekcji Guidance
documents).
Należy uwzględnić wszystkie elementy Cost-Benefit Analisys wskazane we Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w piśmie nr WW/W/1032/2019 z dnia 30.05.2019 r. pojawiła się
oczywista omyłka pisarska polegająca na braku daty wpływu wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na
które przedmiotowym pismem Zamawiający udzielił odpowiedzi. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe
wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęły do Zamawiającego do 27.05.2019 r.
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