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URZĄD MORSKI W GDYNI 
 

Gdynia, dnia 26.04.2021 r. 

Nr post.: WT.374.40.1.37.2021.BW 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie 
dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego 
na „Budowę budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego w Gdyni – etap I” 
w formule zaprojektuj i wybuduj. 

W związku z otrzymaniem wniosków Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania 
ofertowego, Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie nr 1 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wykazania się wykonania 
usługi w okresie dłuższym niż 3 lata. Dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu punktu 
3 b). I) zapytania dopuszczając wykazanie się wykonaniem usługi z ostatnich 5 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia warunki w zapytaniu ofertowym. 

Pytanie nr 2 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu punktu 3 b) II) na 
następujący:  

i) „w opracowaniu projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego budowli obiektu 
kubaturowego o wartości łącznej za projekt nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto lub 

ii) w opracowaniu koncepcji projektowej lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego obiektu 
kubaturowego o wartości tego obiektu nie mniejszej niż 10 mln (dziesięć milionów) PLN 
brutto”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie Zapytania ofertowego w następujący sposób: 

1. Poprzez zmianę brzmienia punktu 3 b) I)  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

[…]  

mailto:beata.woloszyn@umgdy.gov.pl


 

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia  + 48 (58) 355 34 74 

e-mail: beata.woloszyn@umgdy.gov.pl 

2 

b) inne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu.  

I) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 1 usługę, której przedmiotem było:  

i) wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obiektu kubaturowego o wartości 
tego obiektu nie mniejszej niż 10 mln (dziesięć milionów) PLN brutto. 

lub 

ii) Wykonanie koncepcji projektowej dla potrzeb opracowania Programu-
Funkcjonalno-Użytkowego lub projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) 
dla budynku o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN 

2. Poprzez zmianę brzmienia punktu 3 b) II) 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

[…]  

b) inne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu.  

[…] 

II) skieruje do realizacji zamówienia publicznego (w szczególności) co najmniej jedną 
osobę, która posiada doświadczenie: 

i) w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego obiektu kubaturowego 
o wartości tego obiektu nie mniejszej niż 10 mln (dziesięć milionów) PLN brutto. 

lub 

ii) w opracowaniu koncepcji projektowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
obiektu kubaturowego o wartości tego obiektu nie mniejszej niż 5 mln (pięć  milionów) 
PLN brutto. 

3. Poprzez zmianę brzmienia punktu 5 (w związku ze zmianą treści Zapytania 
ofertowego i zbliżającym się terminem składania ofert): 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania 
ofert należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2021 r. do godz. 900 w formie: 

a) elektronicznej na adres e-mail: danuta.makilla@umgdy.gov.pl 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy – na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni 
2. a/a 

Z up. DYREKTORA 
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 

mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska 
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

mailto:beata.woloszyn@umgdy.gov.pl
mailto:danuta.makilla@umgdy.gov.pl

