Kołobrzeg, 6 lutego 2018 r.
Oznaczenie postępowania: OP/1/2017

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DO OGŁOSZENIA O PARTNERSTWIE
w postępowaniu na Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji
Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg
1. Zamawiający
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554,
NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 31.688.000,00 PLN,
adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl, www.zpm.portkolobrzeg.pl,
tel./ fax 94 351 6765, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.
2. Do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy:
A) W związku z zapisem w rozdziale 7 pt. „Warunki udziału w postepowaniu” Ogłoszenia dot.
przedmiotowego postepowania, mówiącym o „Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się
potencjałem podmiotów trzecich”, niniejszym wnosimy o zajęcie stanowiska, czy
Zamawiający dopuści sytuację zmiany podmiotowej oferenta na etapie po ogłoszeniu wyboru
oferty jako najkorzystniejszej w ten sposób, że po uznaniu oferty oferenta jako
najkorzystniejszej, oferent założy spółkę celową, powołaną wyłącznie do realizacji niniejszego
przedsięwzięcia, która wejdzie w prawa i obowiązki oferenta i zawrze umowę z
Zamawiającym na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a pierwotny oferent stanie się
podwykonawcą spółki celowej, tym samym udostępniając wszystkie swoje zasoby oraz wiedzę
i doświadczenie, niezbędne do realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Jednocześnie, prosimy o
potwierdzenie, czy zamawiający zgodzi się na zastosowanie ww. mechanizmu bez
zastosowania solidarnej odpowiedzialności wobec pierwotnego oferenta. Wskazujemy tutaj
jednocześnie, że w obliczu tak sformułowanych zapisów, zakazujących nam z korzystania z
zasobów oraz wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich, kwestia poruszona powyżej jest
elementem krytycznym dla naszego złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. Z tego
względu, w przypadku jeśli Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego

powyżej, alternatywnie wnosimy o dopuszczenie posługiwania się potencjałem podmiotów
trzecich, zarówno w zakresie zasobów technicznych, jak i finansowo-ekonomicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji zmiany podmiotowej oferenta na etapie po ogłoszeniu
wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się
potencjałem podmiotów trzecich. Zgodnie z pkt 7 Ogłoszenia o Partnerstwie Zamawiający
dopuszcza wspólny udział Wykonawców w postępowaniu.
B) W związku z zapisem rozdziału 9, art. 9.1 ust 2. i 3. dot. niekaralności spółki oferenta i
jego zarządu, prokurentów i członków rady nadzorczej oraz zapisem art. 9.3 ust. 1. Pkt. 1)
dotyczącego zakresu informacji z Krajowego Rejestru Karnego, prosimy o potwierdzenie, że
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli oferta zawierać będzie zaświadczenie dla spółki
oferenta z Krajowego Rejestru Karnego wydane na rodzaj danych zgodnie z art. 24 ust 1 pkt.
21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zaświadczenie dla
wszystkich członków zarządu, prokurentów oraz członków rady nadzorczej spółki oferenta z
Krajowego Rejestru Karnego na rodzaj danych zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 24
ust. 5 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli oferta zawierać będzie
zaświadczenie dla spółki oferenta z Krajowego Rejestru Karnego wydane na rodzaj danych
zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych oraz zaświadczenie dla wszystkich członków zarządu, prokurentów oraz
członków rady nadzorczej spółki oferenta z Krajowego Rejestru Karnego na rodzaj danych
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.
C) W związku z zapisem art. 7.3 ust. a) dot. wymagania „(…) co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na budowie budynków o przeznaczeniu handlowym bądź usługowym
(…)” , prosimy o potwierdzenie, czy przez budynek usługowy, zamawiający zaakceptuje
budynki o przeważającej funkcji usługowej, definiowanej zgodnie z zapisami załączonej do
ogłoszenia decyzji o warunkach zabudowy, nr ref UA.6730.50.2015 KB, w której usługi
definiuje się jako usługi służące do obsługi portu i pasażerów, w tym: biura administracyjne,
pomieszczenia związane z obsługą pasażerów, magazyny, parkingi oraz lokale usługowe.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przez budynek usługowy, zaakceptuje budynki o przeważającej
funkcji usługowej definiowanej zgodnie z zapisami załączonej do ogłoszenia decyzji o
warunkach zabudowy, nr ref UA.6730.50.2015 KB, w której usługi definiuje się jako usługi
służące do obsługi portu i pasażerów, w tym: biura administracyjne, pomieszczenia związane
z obsługą pasażerów, magazyny, parkingi oraz lokale usługowe.
D) W związku z wyznaczonym terminem składania ofert na dzień 8 lutego 2018 r., godz.
10:00, niniejszym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie kalendarzowe,
tj. na 22 lutego 2018 r.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia:
Termin składania ofert upływa 22.02.2018 r. o godz. 10.00.

