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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin” w ramach projektu pn. „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro; zgodnie z
brzmieniem przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przekazuje treść pytania o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2017 r. wraz z odpowiedzią:
Pytanie:
„W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego (znak sprawy: JRP-063/2/POIiŚLodołamacze/2017-tt) zwracamy się do Państwa z pytaniem, czy w ramach doświadczenia wymaganego
od Oferenta uznają Państwo wykonanie dokumentu Biznesplanu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego z
zakresu budowy statków śródlądowych lub morskich (finansowanego ze środków Europejskiego Banku
Inwestycyjnego) o wartości przedsięwzięcia powyżej 10 mln PLN brutto?
Struktura Biznesplanu była zbliżona do zwyczajowej struktury Studium Wykonalności i zawierała:
1.
Ogólną charakterystykę Podmiotu
2.
Analizę rynku
3.
Założenia strategiczne
4.
Opis inwestycji
5.
Prognozy finansowe”

Odpowiedź
Nie. W ocenie Zamawiającego zakres tych dwóch opracować znacząco się różni. W uzasadnieniu
Zamawiający przedstawia co następuje:
1) Studium wykonalności zawiera znacznie więcej analiz aniżeli Biznesplan, ponieważ przy jego
sporządzaniu bierze się pod uwagę większą liczbę specyficznych czynników. Rozważa się w nim np.
problemy techniczne, instytucjonalne czy prawne wybranego zagadnienia przy realizacji Projektu.
2) Dla projektu „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin” niezbędnym
załącznikiem do Wniosku o Dofinansowanie jest Studium Wykonalności dlatego też Zamawiający
wymaga doświadczenia w wykonywaniu Studium Wykonalności a nie Biznesplanu.
Powyższe informacje zamieszczono w dniu 20 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.rzgw.szczecin.pl/poiis_2

