
 

1 | 20 

 

Lp /  
No 

Pytanie / Question Odpowiedź / Answer 

1 Ze względu na  niemożność osobistego wglądu w dokument przed zakupem, proszę o dostarczenie poniższych informacji: 
1) Wykaz rzeczowy, lista obowiązków, zakres prac, opis przedmiotu zamówienia, wymagany rachunek ilościowy. 
2) Wersja elektroniczna dokumentu przetargowego 
3) Nazwy krajów uprawnionych do udziału w przetargu 
4) Informacje o procedurze przetargu oraz wytyczne 
5) Szacunkowy budżet  zakupu 
6) Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert? 
7) Aneks lub notatka służbowa ze wstępnego przetargu? 
---------------------------------- 
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following detai ls 
before we buy the document: 
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.  
2) Soft Copy of the Tender Document through email. 
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 
5) Estimated Budget for this Purchase  
6) Any Extension of Bidding Deadline? 
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

Punkt 1,4,7 
Te zapytania dotyczą drugiego etapu Przetargu. Stosowne informacje będą ujawnione Wnioskodawcom, którzy 
zakwalifikują się do drugiego etapu w dokumentacji przetargowej. Obecny etap przetargu dotyczy wstępnej 
kwalifikacji Wnioskodawców 
Punkt 2 
Zgodnie z informacją zamieszczoną w Ogłoszeniu o Przetargu, dokument pn. Zaproszenie do Wstępnej 
Kwalifikacji jest udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego:  http://www.dctgdansk.pl 
Punkty 3,5 
Stosowne informacje są dostępne w Ogłoszeniu o Przetargu oraz w dokumencie pn. Zaproszenie do Wstępnej 
Kwalifikacji 
Punkt 6 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu drugim. 
----------------------- 

Points Nos. 1, 4 & 7 
The queries concern the second stage of the tender process. Appropriate information will be communicated to 
successful applicants prequalified to the second Stage of the Tender in the tender documentation. The current 
stage of the tender process concerns prequalification of applicants only. 
Point No. 2 
In accordance with the information provided in the Contract Notice, the Prequalification Invitation Document is 
available on the Employer’s website free of charge at the following address: http://www.dctgdansk.pl 
Points Nos. 3 & 5 
Relevant information is available in the Contract Notice and the Prequalification Invitation Document. 
Point no 6 
The answer is given in the response to Question 2. 

2 Po zapoznaniu się z zamieszczoną dokumentacją  ws. zadania „Zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża z przyległymi 
placami składowymi na terenie Portu Gdańsk” (DCT T2) uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania wniosków z 14 
marca  na dzień 28 marca br. 
-------------------- 
Having read the documentation regarding the Project: "Design and Build Construction of a New Quay and Adjacent Container 
Stacking Yards at the Port of Gdansk" (DCT T2), we kindly request to postpone the time limit for the submission of the 
applications from 14 March 2014 until 28 March 2014. 

Termin składania wniosków został przedłużony do 31.03.2014 godz. 13:00. Stosowna informacja znajduje się 
na stronie  Organizatora. 
----------------------- 

The time limit for submission of the application has been extended to 24.03.2014 until 1p.m. Relevant information 
is available on the Employer’s website. 

3 Punkt 5.2 – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dokumentów partnerów konsorcjum mogą być one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Lidera Konsorcjum, upoważnionego do wykonania tej czynności na mocy udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 
------------------------ 
Point 5.2. – please confirm that the documents of the consortium partners, may be certified as a true copy by the leader of the 
Consortium, authorized to perform this operation under power of attorney granted. 

Tak. W przypadku dokumentów partnerów konsorcjum mogą być one poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Lidera Konsorcjum, upoważnionego do wykonania tej czynności na mocy udzielonego mu 
pełnomocnictwa z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo jest udzielone przez podmiot, którego dane dokumenty 
dotyczą, zgodnie z zasadami reprezentacji bądź właściwym umocowaniem. 
Nie, Lider Konsorcjum nie może poświadczać dokumentów partnera. Dokumenty mają być potwierdzone 
zgodnie z Zaproszeniem t.j. dokumenty partnera Konsorcjum przez upoważnioną osobę z tej firmy. 
 
Prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniami Organizator (2) znajdującymi się pod pytaniem nr 91. 
----------------------- 

No, a Consortium Leader cannot certify its partner’s documents. The documents must be certified according to 
the Invitation, i.e. the documents of the Consortium Partner must be certified by an authorised person from that 
company. Yes. The documents of the consortium partners, may be certified as a true copy by the leader of the 
Consortium, authorized to perform this operation under power of attorney granted. 
 
Please also see Employer’s Clarification (2) located under question no. 91. 

4 Punkt 11.3.2 – prosimy o wyjaśnienie, co oznacza użyty przez Zamawiającego zwrot “nie podlega egzekucji wadium”, czy 
dotyczy on toczącego się postępowania sądowego, czy egzekucyjnego, którego przedmiotem jest roszczenie o wadium? Czy 
dotyczy to postepowań procesowych w toku, czy zakończonych? Jakimi dokumentami (w jaki sposób) Wnioskodawca miałby 
okoliczność tę wykazać? 
---------------- 
Point 11.3.2. - please explain how we can read used by the Employer phrase "not subject to the enforcement of payment of a 
tender bond by a warrant of execution", whether it relates to pending litigation or enforcement, which is the subject of a claim for 
a tender bond? Does this issue relate to the pending litigations or resolved? What documentation (how to) the Applicant would 
have to demonstrate this fact? 

Organizator zmienił brzmienie wymogu. Nowe brzmienie jest następujące: 

Wnioskodawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat od daty Ogłoszenia nie znalazł się w sytuacji, której 
skutkiem było zatrzymanie wadium, chyba, że Wnioskodawca udowodni, że zatrzymanie wadium było 
niezasadne. 
Oznacza to, że Wnioskodawca, a w przypadku Konsorcjum żaden z partnerów Konsorcjum nie znalazł się w 
sytuacji uprawniającej zamawiającego do zatrzymania wadium t.j. 
- nie odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 
- nie uchybił wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- nie spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wnioskodawcy 
-nie uchybił jakimkolwiek obowiązkom których niespełnienie skutkowało utratą wadium .- nie spowodował, że 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy; 
 
Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca wypełni i przedłoży Formularz 10a, zgodnie ze wzorem 
opublikowanym oddzielnie (tj. w oddzielnym pliku) na stronie internetowej Organizatora. 
----------------------- 

The Employer has changed the wording of this requirement. The new wording now reads as follows: 
 
The Applicant must demonstrate that over the last 3 years from the date of the Announcement he was not in a 
situation that resulted in the withholding of a tender bond, unless the Applicant proves that the withholding of the 
tender bond was groundless.  
Thus, the Applicant, and in the case of a Consortium, any Consortium Partner, was not in a situation that entitled 
the Employer to withhold a tender bond, i.e.: 
– did not refuse to sign a Contract Agreement under the conditions set out in the tender process; 
– did not fail to provide required Performance Bond; 
– did not render impossible the conclusion of a Contract Agreement due to reasons resulting from the events 
brought about by the Applicant. 
-  did not prejudice any obligations which non-performance may result in the loss of the tender bond 
In order to evaluate the fulfilment of the requirement above, the Applicant must complete and submit the Forms 
Nos. 10 and 10a, in accordance with the templates published separately (i.e. in a separate folder) on the 
Employers website. 

5 Punkt 11.3.3 i 11.3.4 – prosimy o wyjaśnienie co oznacza użycie przez Zamawiającego, w odniesieniu do toczących się 
postępowań sądowych, których stroną jest Wnioskodawca, zwrot: „będą traktowane jako rozstrzygnięte, w stosunku do 
Wnioskodawcy”. Czy to oznacza, że przedstawiając wartość postepowań sądowych należy brać pod uwagę tylko postępowania 
zakończone wyrokiem sądowym? I, w takim razie, czy Wnioskodawca powinien w formularzu nr 10 opisać tylko postepowania 
zakończone wyrokiem sądu? 
--------------- 
Point 11.3.3. and 11.3.4 – please explain how can we read, in relation to the pending litigation with the participation of the 
Applicant, the phrase "shall be treated as resolved against the Applicant." Does this mean that to declare the value of litigations 
the Applicant shall take into account only litigations, which are resolved by a court verdict? And, if so, the Applicant should in the 
form No. 10 describe only the proceedings resolved by a court verdict? 

Zwrot ten dotyczy wyłącznie postepowań toczących się przeciwko Wnioskodawcy, postępowania te będą 
traktowane, jako rozstrzygnięte przeciwko Wnioskodawcy. Należy wymienić wyłącznie postępowania toczące 
się. 
----------------------- 
This expression applies only to the pending litigation against the Applicant, the litigation is to be treated as 
resolved against the Applicant. Only the pending litigation shall be listed.   

 

6 Punkt 11.5 – prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku gdy Wnioskodawcą jest tzw. konsorcjum, 
przynajmniej jeden członek konsorcjum wykazał się certyfikowanym systemem jakości ISO 9001, a pozostali partnerzy złożyli 
stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż posiadają wdrożony system zapewnienia jakości. 
------------ 
Point 11.5. - please let us know if the Employer accepts that in case the Applicant is a Consortium, at least one member of the 
Consortium has shown a certified quality system ISO 9001, and other partners have made the relevant statements and 
documents proving that they have implemented a quality assurance system. 

Nie, wszyscy partnerzy Konsorcjum zobowiązani są do potwierdzenia spełniania wymagania opisanego w p-cie 
11.5 Zaproszenia i potwierdzenia go ważnym certyfikatem ISO 9001 lub równoważnym dokumentem. 
----------------------- 
No, all that the Consortium Partners are obliged to confirm is that they comply with the requirement defined in 
Point 11.5 of the Invitation and are obliged to confirm that compliance with a valid ISO 9001 Certificate or an 
equivalent document. 

7 Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający wymaga, aby wnioski były złożone w dwóch wersjach językowych (polskiej I angielskiej), jak 
również obszerny materiał, który w takim przypadku podlega tłumaczeniu (referencje, dokumenty formalne oraz finansowe) 
prosimy o zmianę terminu składania wniosków do dnia 31 marca 2014 r. 
------------- 
Taking into account that the Employer requires applications to be submitted in two languages (Polish and English), as well as 
extensive material, which in this case is subject to translation (references, formal and financial documents), please change the 
deadline for applications until 31 March 2014. 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
----------------------- 
The answer is given in the response to Question 2. 

8  Zwracamy  się z prośbą o udostepnienie edytowalnej wersji załączników w języku angielskim i polskim. 
------------ 
 We ask to make available editable versions of Annexes in English and polish. 

Organizator udostępnił edytowalne załączniki odrębną aktualizacją na stronie Organizatora. 
----------------------- 
The Employer made available an editable version of the Appendices in an update on the Employer’s website 

http://www.dctgdansk.pl/
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9 Czy konieczne jest przedłożenie wraz z wnioskiem tłumaczeń na język angielski wszystkich załączników do wniosku, tj. kopii 
dokumentów formalnych wymienionych w pkt. 10.5, 10.7, 11? 
------------- 
Is it necessary to submit together with the application the translations of all the appendices to the application, i.e. copies of the 
documents set out in Points 10.5, 10.7, 11? 

Zgodnie z punktem 13 Złożenie Wniosków, Wnioskodawca ma przedłożyć jedną kopię w języku angielskim. 
Oznacza to, że cały Wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami ma zostać przetłumaczony na język angielski za 
wyjątkiem dokumentów finansowych. Patrz odpowiedź na pytanie 12. 
----------------------- 
According to Point 13, “Submission of Application”, the Applicant must submit one copy in English language. 
The entire Application together with all the documents, except the financial documents, must be translated into 
English. See the response to Question 12. 

 

10 W jaki sposób należy wykazać spełnienie wymogu określonego w pkt. 11.1.1 a) przez każdego z członków Konsorcjum? 
-------------- 
How to prove that the requirement set out in Point 11.1.1 a) was met by each partner of the Consortium? 

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wnioskodawca przedłoży oświadczenie zgodne z formularzem nr 6a, w 
którym oświadczy, że znajdowuje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Formularz zostanie opublikowany na stronie Organizatora jako osobna aktualizacja. 
----------------------- 
In order to demonstrate compliance with the requirement, the Applicant shall submit a statement in accordance 
with Form No.6a stating that the Applicant is in an economic and financial situation that allows due performance 
of the Contract. The Form is to be published as a separate update on the Employer’s website. 

11 Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie kopii sprawozdań finansowych tylko dla członka Konsorcjum 
spełniającego wymagania niniejszego przetargu? 
----------- 
Will the Employer accept as sufficient the submission of copies of financial statements only for the partner of a Consortium that 
meets this Tender requirement? 

Nie, Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć kopie sprawozdań finansowych każdego partnera 
Konsorcjum.Patrz odpowiedź na pytanie nr. 56. 
----------------------- 
No, the Applicant is obligated to submit the copies of financial statements of each Consortium Partner. See the 
response to Question 56. 

 

12 Z uwagi na dużą objętość sprawozdań finansowych prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie 
kopii pełnych sprawozdań finansowych oraz tłumaczenia na język polski i angielski tylko części sprawozdań dotyczących 
najbardziej istotnych informacji, niezbędnych do oceny spełniania przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu? 
--------------------------- 
Due to a large size of financial statements, we ask for information whether the Employer allows a submission of the copies of full 
financial statements and translations into Polish and English only those parts of the financial statements that concern the most 
important information necessary to evaluate if the Applicant meets the requirements for participation in the Tender process. 

Organizator przychylił się do wniosku i zmienił wymagania odnośnie wymaganych tłumaczeń dokumentów, 
Wymóg ten przybrał  brzmienie: 
Oryginalne dokumenty lub ich odpowiednio poświadczone przez Wnioskodawcę lub partnera Konsorcjum kopie 
i materiały drukowane, które są częścią Wniosku mogą być złożone w innym języku, pod warunkiem, że 
towarzyszy im wierne tłumaczenie odpowiednich fragmentów na język polski i angielski. Brak dostarczenia 
odpowiednich tłumaczeń może skutkować wykluczeniem Wniosku. Wyjątek stanowią dokumenty finansowe 
wymienione w punkcie 11.1.4 a) i b). Organizator dopuszcza przedłożenie tych dokumentów w języku polskim 
LUB angielskim, z zastrzeżeniem, że Uczestnik, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie zobowiązany 
do dostarczenia brakującej wersji językowej zgodnie z wymaganiami Zaproszenia przed podpisaniem kontraktu. 
----------------------- 
The Employer has accepted the request and has changed the requirements regarding the translations required 
for documents. This requirement now reads as follows: 
Original copies of documents, or their copies which have been properly authenticated by the Applicant or a 
Consortium partner, and printed materials that form part of the Application, may be submitted in another 
language, provided that they are accompanied by an accurate translation of required parts into Polish and 
English. Failure to submit any required translations may result in the exclusion of the Application. The exception 
are the financial documents defined in Points 11.1.4 a) and b). The Employer accepts the submission of those 
documents in Polish OR English, provided that the successful Applicant that is awarded the Contract, might be 
obliged to submit the missing language version in accordance with the requirements of the Invitation before the 
signing of the Contract. 

13 Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający za spełnienie warunku określonego w Instrukcji dla Wnioskodawców, pkt 11.2 – 
„Doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnym charakterze i wielkości”, wykonanie kontraktu typu zaprojektuj i wybuduj, 
uzna przedstawienie osobnych referencji na zaprojektowanie i osobnych na wybudowanie inwestycji podobnej do przedmiotu 
zamówienia? 
--------------------------- 
Will the Employer accepts a submission of separate references for completion of a design contract and separate for a  build 
contract similar to the Project, as meeting the requirement set out in the Instructions to Applicants in Point 11.2 – Experience in 
the delivery of projects of similar nature and size; performance of a design-build contract. 
 

Nie, zgodnie z punktem 11.2.1 Wnioskodawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji (zakończeniu) co 
najmniej jednego kontraktu typu zaprojektuj i zbuduj. Oznacza to, że referencje muszą obejmować zarówno 
zaprojektowanie jak i wybudowanie inwestycji podobnej do przedmiotu zamówienia. 
Prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniami Organizatora (2) znajdującymi się pod pytaniem nr 91. 
----------------------- 
No, according to Point 11.2.1 the Applicant must demonstrate experience in the delivery (completion) of at least 
one design-build contract. It means that the references must cover both designing and building of a contract 
similar to the contract to be awarded. 

Please see Employer’s Clarification (2) located under question no. 91. 

14 Czy w celu potwierdzenia odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu kontraktów podobnych do przedmiotowego 
zamówienia, Wykonawca może polegać na doświadczeniu i referencjach udostępnionych przez podmiot trzeci, nie będący 
członkiem Konsorcjum? 
------------ 
May the Contractor, in order to prove relevant experience in the execution of contracts similar to the Project, rely on the 
experience and references provided by a third party that is not a partner in the Consortium? 

Prosimy o zapoznanie się z „Wyjaśnieniami Organizatora”, które znajdują się pod pytaniem 54 w niniejszej 
tabeli pytań i odpowiedzi, zwłaszcza punktu (c). 
 
Organizator zaakceptuje wyłącznie te dokumenty (Referencje), które zostały wystawione na podmiot składający 
Wniosek  - jako indywidualny Wnioskodawca albo jako członek Konsorcjum (Wnioskodawca będący 
Konsorcjum). Dla uniknięcia wątpliwości – nie dopuszcza się do użyczania doświadczenia/Referencji pomiędzy 
podmiotami, także w ramach jednej grupy kapitałowej. 
 
Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 74. 
----------------------- 
Please read the Employer’s Clarifications that are below the Question 54 of this Question/Answer Chart. 
 
The Employer is to accept only the documents (References) that were issued for the entity submitting the – as a 
separate Applicant or a Consortium Member (Applicant being a Consortium Member). For the avoidance of 
doubt – it is not allowed to use the experience/References of different entities, also within one capital group. 
 
Also see the response to Question 74. 
 
 

 

15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie do roli Kierownika Budowy osoby nie posiadającej biegłej znajomości zarówno 
języka polskiego jak i angielskiego, jednocześnie zapewniając dla takiej osoby tłumacza na cały okres wykonywania zadania? 
----------------- 
Will the Employer agree for appointing for the function of Site Manager a person that does not have a fluent knowledge of both 
Polish and English, providing that an interpreter for such a person is provided for the period of the performance of the Contract? 

Nie, Organizator nie wyraża zgody na wskazanie osoby nie posiadającej biegłej znajomości zarówno języka 
polskiego jak i angielskiego na stanowisko Kierownika Budowy, z jednoczesnym zapewnieniem tłumacza. Taka 
osoba nie spełnia wymagań Zaproszenia. 
Organizator zwraca uwagę na zmianę w wymaganiach odnośnie znajomości języków obcych na stanowisku 
Kierownika Budowy. Patrz pytanie nr 49. 
----------------------- 
No, the Employer does not agree to appointing, for the function of Site Manager, a person that does not have a 
fluent knowledge of both Polish and English, even with the provision of an interpreter. Such a person does not 
comply with the Invitation requirement. 
The Employer points out that there has been a change in the requirement regarding the knowledge of foreign 
languages for the role of Site Manager. See response to Question No.49. 

16 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania Systemu Zapewnienia Jakości poprzez przedłożenie wraz z 
wnioskiem ważnego certyfikatu ISO 9001 dla jednego z członków Konsorcjum? 
------------------ 
Will the Employer accept a submission of a valid ISO 9001 for one of the partner of the Consortium, as meeting the requirement 
for having Quality Assurance System? 

Nie, zgodnie z punktem 6.6.1 Zaproszenia wymóg określony w punkcie 11.5 ma być spełniony indywidualnie 
przez każdego partnera Konsorcjum. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 
----------------------- 
No, according to Point 6.6.1 of the Invitation, the requirement defined in Point 11.5 must be fulfilled individually 
by each Consortium Partner. 
See response to Question No.6. 

17 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy poprzez 
przedłożenie wraz z wnioskiem wypełnionego załącznika nr 13 wraz z wymaganymi załącznikami dla jednego z członków 
Konsorcjum? 
--------------------- 
Will the Employer accept submission of a completed Application Form No.13 together with required attachments for one 
Consortium Partner, as meeting the requirement for having implemented Health and Safety System.  

Nie, zgodnie z punktem 6.6.1 Zaproszenia wymóg określony w punkcie 11.6 ma być spełniony indywidualnie 
przez każdego partnera Konsorcjum. 
----------------------- 
No, according to Point 6.6.1 of the Invitation, the requirement defined in Point 11.6 must be fulfilled individually 
by each Consortium Partner. 

18 Jaki okres należy uwzględnić przedstawiając dane o toczących się postępowaniach sądowych, określonych w pkt. 11.3 Instrukcji 
dla Wnioskodawców? Prosimy o sprecyzowanie czy informacja ta dotyczy zakończonych postępowań sądowych czy też 
będących obecnie w toku? 
---------------- 
What period of time shall be taken into account while providing the information set out in Point 11.3 of the Instructions to 
Applicants concerning pending litigation? 
Clarify if that information regards resolved litigation or pending litigation? 

 W nawiązaniu do punktu 11.3.1 badającego skutek okoliczności należy podać wszystkie kontrakty, które nie 
zostały ukończone w okresie 3 lat od daty Ogłoszenia, natomiast w odniesieniu do punktu  11.3.3 badającego 
potencjalny wpływ toczących się postępowań na kondycję finansową Wnioskodawców – wszystkie 
postępowania trwające (bez ograniczenia czasowego) zgodnie z Formularzem nr 10. 
 
Dla uniknięcia wątpliwości punkt 11.3 (nagłówek) otrzymuje brzmienie: „Realizacja kontraktów i postępowania 
sądowe” 
----------------------- 
In relation to Point 11.3.1, information must be provided on all the contracts that were not completed in the 3 
year period before the submission of the Application. Whereas, in relation to Point 11.3.3 that queries the 
potential influence of pending litigation on the financial position of the Applicants, all pending litigation (without 
time limits) must be provided according to Form No.10 
 
For the avoidance of doubt, Point 11.3 (heading) is given the following wording:”Performance of Contracts and 
Pending Litigation”. 

19 Dotyczy Formularza 10 - „Historia niewykonanych kontraktów”; Prosimy o wyjaśnienie, czym różni się „Całkowita wartość 
kontraktu” od „obecnej wartości kontraktu” w tabeli? 
--------------- 
Regards Application Form 10 – „Record of Contracts Non-Performance”; Clarify the difference between „Total Contract Value” 
and „current contract value” in the chart. 

Oba określenia odnoszą się ostatecznej wartości kontraktu uzgodnionej i zaakceptowanej przez strony na dzień 
zejścia z kontraktu.” 
----------------------- 
Both terms relate to final Contract Value to value that has been agreed and accepted by the parties on the date 
of the Contractor’s termination. 

20 Dotyczy Formularza 10 - „Historia niewykonanych kontraktów”; Prosimy o wyjaśnienie czy w tabeli należy wpisać kwoty netto czy 
brutto? 
---------------- 
Regards Application Form 10 – „Record of Contracts Non-Performance”; Clarify if net or gross amount shall be inserted in the 
chart. 

W tabeli należy wpisać kwoty netto. 
----------------------- 
The net amount shall be inserted in the chart. 
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21 Z uwagi na fakt, iż członkowie naszego konsorcjum składają się z firm zagranicznych, występuje konieczność wykonania 
tłumaczeń na język polski i angielski wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku. Ponadto, w 
celu prawidłowego przygotowania wniosków, należy zebrać bardzo dużo szczegółowych informacji dotyczących wykonanych już 
kontraktów i ewentualnych postępowań sądowych w związku z wykonywanymi w przeszłości kontraktami. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków o trzy tygodnie. 
--------------------- 
Due to the fact that the partners of our Consortium consist of foreign companies, there is a need to translate into Polish and 
English all the documents necessary for proper preparation of the application. Moreover, a lot of detailed information regarding 
performed contracts and possible litigation in relation to the contracts performed in the past needs to be collected in order  to 
prepare proper applications. Therefore, we request to extend the time limit for the submission of application for three weeks. 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
----------------------- 
The answer is given in the response to Question 2. 

22 

 
--------------------- 

We kindly request you to postpone the deadline for submission of proposals for pre-qualification to tender to design and 
build construction of a new quay and adjacent container stacking yards at the Port of Gdańsk for 07.04.2014. 

Due to the significance and the size of the Investment and your expectations referring to the form and content of proposal 
submission, it is not possible to submit the proposal within a prescribed period. We should like to present our Concern in the 
above mentioned proceedings, which requires the cooperation of a few companies having their registered offices both in Poland 
and in Europe, which prolongs the time of documents and information delivery along with their authentification. 

In relation to this, we request you to consider the matter positively so that we can join the group of companies that submit 
you proposals and in result increase the competition. 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
----------------------- 
The answer is given in the response to Question 2. 

23 

 
---------------------------- 
1.According to Point 11.5 of the Invitation the Applicant must submit, together with the Application, a valid ISO 9001 Certificate or 
an equivalent of this document. Shall the above named document be submitted in the original or a certified copy will be sufficient 
to meet this requirement? 

Dokument może być złożony jako odpowiednio poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. 
--------------------------- 
The document may be submitted as an officially certified copy. 
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---------------- 
2. We request confirmation whether the financial requirements set out in Point 11.1 may be satisfied by one Consortium Partner 
only  /not including Point 11.1.1a/  and whether enclosing to the Application the documents set out in 11.4 (including Application 
Forms 5-7) of other Consortium Partners will not be required. 

Organizator wyjaśnia, iż wymagania określone w punkcie 11.1.1.a Zaproszenia wymagają spełnienia ich przez 
każdego członka Konsorcjum. Natomiast wymagania określone w punktach 11.1.1.b; 11.1.2 oraz 11.1.3 
Zaproszenia muszą być spełnione łącznie, z zastrzeżeniem, że w sytuacji kiedy wymaganie określone w punkcie, 
11.1.3 spełnia co najmniej jeden członek Konsorcjum – wówczas tylko taki członek Konsorcjum może 
przedstawić dokument o którym mowa w punkcie 11.1.4 (c) Zaproszenia.   
Powyższe pozostaje bez wpływu na wymóg o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 41 zgodnie z którym w 
przypadku Konsorcjum składającego się z 4-7 członków, lider Konsorcjum musi spełnić minimum 35% wymagań 
określonych w punktach 11.1.2; 11.1.3 Zaproszenia. W konsekwencji - w przypadku Konsorcjum składającego się 
z 4-7 członków, co najmniej jednym członkiem Konsorcjum przedstawiającym dokument o którym mowa w 
punkcie 11.1.4 (c) Zaproszenie jest lider Konsorcjum. 
Dla uniknięcia wątpliwości, pozostałe dokumenty o których mowa w punkcie 11.1.4 a, b, d, e, f składane są przez 
wszystkich członków Konsorcjum. 
 
Z punktu 6.6 wynika obowiązek łącznego spełnienia wymagań w odniesieniu do punktów 11.1.1 b), 11.1.2 oraz 
11.1.3  co oznacza, że w przypadku Wnioskodawcy będącego Konsorcjum: 

 łączny średni zysk netto (suma strat i zysków) wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się 
o udzielenie Zamówienia (Wnioskodawcy będącego Konsorcjum) z ostatnich trzech lat 
obrotowych powinien być nie mniejszy niż zero. 
 
Oznacza to, że Organizator zsumuje średnie zyski netto z ostatnich trzech lat obrotowych 
każdego z członków Konsorcjum. Przykład: 
 

Firma Konsorcjant A Konsorcjant B 

2013 3,5 mln (zysk) - 4 mln (strata) 

2012 - 500 tys. (strata) 3 mln. (zysk) 

2011 3 mln. (zysk) -2 mln. (strata) 

Średnia (w mln) (3,5 mln + (-500 tyś) + 3 
mln)/3=  
= 2 mln. (zysk) 

((-4mln)+3mln+(-2mln)/3= 
=-1 mln (strata) 

Łączny wynik 
Konsorcjum (suma 
średnich) 

2mln + (-1mln) = 1 mln (zysk) 
1 > 0  => Konsorcjum łącznie spełnia wymóg opisany w 
punkcie 11.1.1 b) 

 
 

 łączne (suma) uzyskane (przez grupę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia – Konsorcjum) przychody ze sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych 
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wynoszą nie mniej niż 
200.000.000,00 EURO 

 Łączna (suma) zdolność kredytowa grupy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia (Konsorcjum) nie może być niższa niż 15.000.000,00 EURO. 

--------------------------- 
The Employer clarifies that the requirements set out in Point 11.1.1a of the Invitation must be satisfied by each 
Consortium Member. Whereas, the requirements set out in Points 11.1.1b, 11.1.2 and 11.1.3 of the Invitation 
must be fulfilled jointly, provided that, in the case when the requirements set out in Points 11.1.3 are satisfied by 
at least one Consortium Member, then only that Consortium Member may present the document referred to in 
Point 11.1.4c of the Invitation. 
The aforementioned, does not affect the requirement referred to in the response to Question 41, according to 
which, in the case of Consortium consisting of 4 to 7 Members, the Consortium Leader must satisfied at least 
35% of the requirements set out in Points 11.1.2 and 11.1.3 of the Invitation. As a result, in the case of 
Consortium consisting of 4 to 7 Members, at least one Consortium Member submitting the document referred to 
in Point 11.1.4c of the Invitation is the Consortium Leader. 
For the avoidance of doubt, other documents referred to in Points 11.1.4 a, b, d, e, f must be submitted by all 
Consortium Members. 
 
According to Point 6.6 there is an obligation to satisfy jointly the requirements referred to in Points 11.1.1b), 
11.1.2 and 11.1.3, therefore, in the case of an Applicant being a Consortium: 

 total average net profit (profit and loss sum) of all the Applicants jointly applying for award of the 
Contract (the Applicant being a Consortium) over the last three financial years should be not 
less than zero. 

It means that the Employer sums up average net profit over the last three financial years of each     
Consortium Partner. Example: 
 

Company Consortium Partner  A Consortium Partner  B 

2013 3,5 mln (profit) - 4 mln (loss) 

2012 - 500 000. (loss) 3 mln (profit ) 

2011 3 mln. (profit) -2 mln. (loss) 

Average (in mln) (3,5 mln + (-500 tyś) + 3 
mln)/3=  
= 2 mln. (zysk) 

((-4mln)+3mln+(-2mln)/3= 
=-1 mln (loss) 

Total result of a 
Consortium (total 
average) 

2mln + (-1mln) = 1 mln ( profit ) 
1 > 0  => Consortium jointly satisfies the requirement 
referred to in Point 11.1.1 b) 

 
 
 
 

 total (sum) of sales revenue achieved (by Applicants jointly applying for award of the Contract  
as a Consortium)  in each of the last three financial years, or, if the Applicant has operated for a 
shorter period, then over that shorter period, is not less than 200,000,000.00 Euros (in words: 
two hundred million Euros). 

 total (sum) credit position of the entities jointly applying for award of the Contract (Consortium) 
must be not less than 15,000,000.00 Euros (in words: fifteen million Euros). 

 

25 

 
---------------- 
3. Due to the short time limit for the preparation of the application to pre-qualification for tender entitled “Design and Build 
Construction of a New Quay and Adjacent Container Stacking Yards at the Port of Gdansk (Poland) “, and the need to collect, a t 
such a short notice, many documents from the Consortium Partners, sometimes outside the territory of the Republic of Poland, 
and for the consideration of equal treatment and ensuring fair competition, we kindly request to extend the time limit for the 
submission of the Application until 28 March 2014 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
---------------------- 
The answer is given in the response to Question 2. 
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Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
---------------------- 
The answer is given in the response to Question 2. 

27 

 

Nie, Wnioskodawca nie może posługiwać się doświadczeniem podwykonawców na potwierdzenie spełniania 
wymogów określonych w Zaproszeniu. Patrz pytanie 14. 
---------------------- 
No, the Applicant cannot use the experience of subcontractors to demonstrate fulfilment of the requirements 
defined in the Invitation. See Question 14. 



 

6 | 20 

 

28  

 

 

 

 
 

Punkt 11.4.1.2 dot. Kierownika Budowy otrzymuje brzmienie: 
 
 
11.4.1.2 Kierownik Budowy 
 
Wymagana liczba osób: 1 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
(i) Co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy, w tym 
(ii) co najmniej 24 miesiące doświadczenia nabyte w ciągu ostatnich 10 lat przed datą publikacji Ogłoszenia 
przy realizacji co najmniej 2 kontraktów polegających na zaprojektowaniu i budowie lub budowie morskich 
budowli hydrotechnicznych o wartości robót co najmniej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) Euro 
netto każdy, na stanowisku/stanowiskach: 
 
- Kierownika Budowy,  
lub 
- Kierownika robót hydrotechnicznych. 
 
Znajomość języków obcych:  
a) biegła znajomość języka polskiego, oraz 
b) biegła znajomość angielskiego lub w przypadku braku takich umiejętności zapewnienie tłumacza 
symultanicznego przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
 
 
Jednocześnie prosimy o porównanie z odpowiedzią na pytanie 49. 
 
------------------------- 
Point 11.4.1.2, regarding Site Manager, is given the following wording: 
 
11.4.1.2 Site Manager 
 
Number of Persons Required: 1 
 
Professional Experience: 
 
(i) At least 10 years of experience in a role of a Site Manager,  
(ii) at least 24 months of experience in the execution of at least 2 contracts consisting of the design and build 
construction or construction of port structures and associated works each with a minimum net value 
30,000,000.00 (in words: thirty million) Euros, gained within 10 years before the publication of the Contract 
Notice, as: 
- Site Manager,  
or 
- Port Structures and Associated Works Manager. 
 
Foreign Language Skills:  
a) fluency in Polish and English language, and 
b) in the case of lack of fluency in English language, provision of an English interpreter for the entire period of 
the execution of the Contract. 
 
Please also compare to the response to Question 49. 
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29 Firma (…) będąc zainteresowana udziałem w w/w postępowaniu przetargowym zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści  
Zaproszenia do wstępnej kwalifikacji do udziału w przetargu. Wątpliwości nasze budzi punktu 6.2. W obecnym brzmieniu zapisu 
punktu 6.2 Zaproszenia  podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej występujące wspólnie jako wnioskodawca nie są 
przez Organizatora uważane za konsorcjum,  co oznacza że każdy z tych podmiotów musi osobno spełnić wymagania 
Zaproszenia.  Zapis ten wydaje się ograniczać wolną konkurencję, gdyż podmioty nienależące do tej samej grupy kapitałowej 
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia spełniają warunki  określone w punktach 11.1.1.b,11.1.2, 11.1.3, 11.2, 11.4 
łącznie.   Z tak sformułowanego zapisu punktu 6.2 wnioskować można również,  że podmioty należące do tej samej grupy 
kapitałowej mogą wspólnie występować jako Wnioskodawca w liczbie większej niż 3, nie stawia się wobec nich wymogu 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji, ani przedstawienia umowy zawierającej informacje, o których mowa w p. 6.5 a-d, 
co wydaje się nie było świadomym zamiarem Organizatora. 
Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem czy Organizator wprowadzi modyfikację do Zaproszenia do wstępnej 
kwalifikacji do udziału w przetargu precyzującą kwestię uważania podmiotów z tej samej grupy kapitałowej za konsorcjum a w 
szczególności dopuszczającą  łączne spełnienie wymagań określonych w punktach 11.1.1.b, 11.1.2, 11.1.3, 11.2, 11.4 przez 
podmioty z tej samej grupy kapitałowej lub dopuszczenie skorzystania przez podmiot będący wnioskodawcą z zasobów 
finansowych, personalnych oraz wiedzy i doświadczenia innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
-------------------------- 
(…) company having been interested in the participation in the tender process, requests clarification of the content of the Pre-
Qualification Invitation document.  Point 6.2 has raised our concerns. In the current wording of Point 6.2 of the Invitation, the 
entities belonging to the same capital group applying jointly are not recognised by the Employer as a Consortium, therefore each 
of these entities must individually meet the requirements of the Invitation. This term seems to restrict free competition , as the 
entities not belonging to the same capital group jointly applying for the awarding of the Contract jointly meet the requirements 
defined in Points 11.1.1.b,11.1.2, 11.1.3, 11.2, 11.4. It may be also concluded, from the wording of Point 6.2, that the enti ties 
belonging to the same capital group can jointly apply in the number of not less than 3, they are not required to appoint a 
representative or to submit a consortium agreement including information referred to in Point 6.5 a-d, apparently that was not 
intended by the Employer. 
Given that, we request clarification whether  the Employer introduces  an alteration to the Pre-Qualification Invitation specifying 
the issue of recognising the entities  belonging to the same capital group as a Consortium , in particular allowing to meet the 
requirements defined in Points 11.1.1.b, 11.1.2, 11.1.3, 11.2, 11.4 jointly by the entities  from the same capital group, or allowing 
the Applicant the use of financial  and personnel resources and the use of knowledge and experience of  other entities belong ing 
to the same capital group. 

Prosimy o zapoznanie się z „Wyjaśnieniami Organizatora”, które znajdują się pod pytaniem 54 w niniejszej 
tabeli pytań i odpowiedzi. 
 
W świetle wyjaśnień o których mowa powyżej, podmioty należące do jednej grupy kapitałowej są traktowane jak 
odrębne podmioty i jako takie są uprawnione do formowania Konsorcjum – muszą wówczas spełnić wymogi 
określone w Zaproszeniu w sposób opisany w  m.in punkcie. 6.6 Zaproszenia.  
 
Proszę ponadto por. z odpowiedzią nr. 24. 
---------------------------------------- 
Please read the Employer’s Clarifications that are below the Question 54 of this Question/Answer Chart. 
 
According to the clarifications mentioned above, the entities belonging to the same capital group are considered 
as separate entities, and as such are entitled to form a Consortium, therefore, they must satisfy the 
requirements set out in the Invitation as defined in Point 6.6 of the Invitation. 
 
Also, please compare to the response to Question 24. 

 

30 Duże firmy z branży hydrotechnicznej wykonują prace na całym świecie. Ze względów organizacyjnych, prawnych oraz 
fiskalnych tworzą w danym kraju podmiot działający na prawach tego kraju, ale wchodzący w skład jednej grupy kapitałowej.  
Wykonawcą danej roboty budowlanej jest jeden konkretny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej i to dla tego podmiotu 
wystawiane są referencje, choć de facto robota wykonywana jest siłami ekonomicznymi, personalnymi i sprzętowymi całej grupy. 
  
Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem czy Organizator wprowadzi modyfikację do  Zaproszeniu do wstępnej 
kwalifikacji  do udziału w przetargu  dopuszczającą uwzględnienie robót budowlanych wykonywanych przez podmiot wchodzący 
w skład tej samej  grupy kapitałowej, do której należy  wnioskodawca  np. na zasadzie udostepnienia wiedzy i doświadczenia, 
zarówno w celu wykazania posiadania doświadczenia w realizacji inwestycji o podobnym charakterze  jak i do wyliczenia 
wartości przeliczeniowej robót. 
-------------------- 
Large Hydrotechnical Companies perform contracts all over the world. Thus, due to organisational, legal and fiscal reasons they 
create in a given country an entity operating under the laws of that country, but belonging to one capital group. The Contrac tor of 
given construction works is a specified entity belonging to the capital group and the references are issued for that entity, 
although, in fact the contract is executed with the use of economic and personnel resources and the use of equipment of a whole 
group. 
Given that, we request clarification whether the Employer introduces an alteration to the Pre-Qualification Invitation allowing to 
include the construction works performed by the entity belonging to the capital group the same as the Contractor, e.g. by way of 
sharing 

Prosimy o zapoznanie się z „Wyjaśnieniami Organizatora”, które znajdują się pod pytaniem 54 w niniejszej 
tabeli pytań i odpowiedzi. 
 
W świetle wyjaśnień o których mowa powyżej, Organizator informuje, że nie zaakceptuje Referencji 
wystawionych na podmiot inny niż indywidualny Wnioskodawca lub członek Konsorcjum będącego 
Wnioskodawcą. Oznacza to, że podmiot na który zostały wystawione referencje, o ile mają być rozpatrywane 
przez Organizatora, musi być Wnioskodawcą (indywidualnym lub członkiem Konsorcjum(.). 
---------------------------------------- 
Please read the Employer’s Clarifications that are below the Question 54 of this Question/Answer Chart 
 
According to the clarifications mentioned above, the Employer advises that the references issued for an entity 
different than an individual Applicant or a Consortium Member being an Applicant are not to be accepted. It 
means that the entity for which the references were issued, if they are to be considered by the Employer, must 
be the Applicant (individual or a Consortium Partner). 

 

31 

 
---------------------- 

 

Sformułowanie „ostatni rok obrachunkowy” oznacza ostatni rok, za który Wnioskodawca winien przygotować 
sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.  
----------------------- 
The expression "last financial year" means the last year for which the Applicant shall have prepared a financial 
statement in compliance with the regulations of a given country. 

32 

 
----------------- 

 

Dane w formularzu finansowym mają być wyciągiem ze sprawozdań finansowych. W przypadku, gdy 
dokładność danych w sprawozdaniu przygotowanym zgodnie z prawem danego kraju jest inna niż w 
Formularzu dopuszcza się przedłożenie tych danych z dokładnością jak w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem 
zasad/wymagań, o których mowa w punkcie 11.1.4 w tym m.in. dołączenia opisu głównych różnic między 
zasadami zastosowanymi przez Wnioskodawcę do sporządzania sprawozdań finansowych a zasadami IFRS. 
------------------------ 
The information in the Financial Statement Form must constitute an extract from the financial statements. In the 
event that the accuracy of the information, provided in compliance with the regulations of a given country, differs 
from that in the Form, equivalent information as in the financial statement is allowed to be submitted, except for 
the regulations/requirements set out in Point 11.1.4, including, alter alia a description of the main differences 
between the regulations regarding drawing up financial statements applied by the Applicant, and the regulations 
of IFRS. 

33 

 
------------------ 

 

Organizator przychyla się do wniosku i wprowadza uzupełnienia do treści Zaproszenia, w tym również do 
Formularza nr 9.  
--------------------- 
The Employer has accepted the request and has amended the content of the Invitation and to the Form No.9. 
 
 
 

 

34 

 
-------------------------- 

 

Tak, wymogi określone w punktach 6.5 a,b,c,d dotyczą również listu intencyjnego, jeśli taki zostanie 
przedłożony w miejsce umowy.  
----------------- 
Yes, the requirements stated in Points 6.5 a, b, c, d also apply to a Letter of Intent, if it is to be submitted in 
place of a consortium agreement. 
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35 

 
------------------------------ 

 

 

Nie. Wymagane jest przedłożenie tłumaczenia pełnych sprawozdań finansowych w języku polskim LUB 
angielskim. Patrz odpowiedź na pytanie 12. 
-------------------- 
No. Translations of full financial statements into Polish or English must be submitted. See the response to 
Question 12. 

36 

 
-------------------------------------- 

 

Sformułowanie „wierne tłumaczenie” odnosi się do jakości tłumaczenia, ma ono wiernie odzwierciedlać treść 
dokumentu. Intencją Organizatora jest zapewnienie tożsamej treści Wniosku w obu wersjach językowych (wersji 
polskiej i angielskiej) oraz ich oryginałów (w przypadku innych języków) zaś ryzyko ewentualnych błędów 
tłumaczenia ponosi Wnioskodawca. W związku z powyższym, wierne tłumaczenie o którym mowa w punkcie 
5.2 Zaproszenia dotyczy zapewnienia jakości i zgodności wszelkich tłumaczeń. Do osiągnięcia powyższego 
Organizator nie wymaga tłumaczeń przysięgłych. 
-------------------------  
The expression "accurate translation" applies to the quality of the translation, it has to accurately reflect the 
content of the document. The Employer’s intention is to provide identical content for the Application in both 
language versions (English and Polish) and their original copies (in case of different languages). However, the 
risk of potential mistakes in the translations lies with the Applicant. Therefore, accurate translation, as referred 
to in Point 5.2 of the Invitation, applies to providing quality and accuracy of all the translations. The Employer 
does not require sworn translations in order to achieve that. 

37 

 
-------------------------------- 

 

Formularz 5 służy ocenia kondycji finansowej Wnioskodawcy, dlatego Organizator zaakceptuje jeżeli 
Wnioskodawca przedstawi w formularzu 5 wszystkie kontrakty budowlane w toku (niezależnie od przedmiotu 
zamówienia), których  wartość netto wynosi minimum 1 000 000 EURO. 
 
Natomiast formularz 9 służy ocenie doświadczenia o którym mowa w punkcie12.2 Zaproszenia. 
----------------------------- 
Form No.5 is used to evaluate a financial position of the Applicant, therefore the Employer will accept if an 
Applicant  lists in Form No.5 all the ongoing contracts (regardless of the scope of the Project) of  net value of at 
least 1 000 000 EUR (one million Euros). 
 
Whereas Form No.9 is used to evaluate experience referred to in Point 12.2 of the Invitation. 

38 

 
----------------------- 

 

Organizator nie przychyla się do Wniosku i podtrzymuje wymogi w tym zakresie. Kurs wymiany jest 
każdorazowo dostosowany do rodzaju i daty powstania żądanej przez Organizatora informacji. 
----------------------- 
The Employer does not accept the request and maintains his requirements in this respect. The currency 
exchange rate is to be adjusted in each case to the type and date of issue of the information required by the 
Employer. 

39 

 
----------------------------- 

 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 8. 
------------------ 
The answer is given in the response to Question 8. 

40 

 
--------------------------------- 

 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
-------------------- 
The answer is given in the response to Question 2. 

41 

 
--------------------- 

 

Organizator przychylił się do wniosku zmieniając wymagania odnośnie dopuszczalnej liczby partnerów. Obecne 
brzmienie tego wymagania jest następujące: 

Liczba partnerów tworzących Konsorcjum nie może przekroczyć siedmiu. W przypadku, gdy liczba 
partnerów będzie większa niż trzech, lider konsorcjum musi spełnić co najmniej 35% wymagań 
określonych w punktach 11.1.2; 11.1.3;. 
 
-------------------- 
 
The Employer has accepted the request and has changed the requirements regarding the permissible number 
of Consortium Partners. The current requirement now reads as follows: 
 
The number of partners in a Consortium shall not exceed seven. In the case that the number of 
Consortium Partners exceeds three, the Consortium Leader must satisfy at least 35% of the 
requirements defined in Points11.1.2 and11.1.3. 

 

 

42 

 
------------------- 

 

W oryginale muszą być przedstawione co najmniej oświadczenia i formularze przygotowywane przez 
Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem, że Organizator na potrzeby niniejszego Przetargu może zażądać wglądu w 
oryginał dowolnego dokumentu wymaganego lub przedstawionego przez Wnioskodawcę w ramach niniejszego 
Przetargu. 
----------------------- 
Statements and application forms prepared by the Applicant must be submitted in the original copy as a 
minimum, provided that, for the purposes of this Tender process, the Employer has the right to inspect the 
original copy of any documents required or submitted by the Applicant during the Tender. 

43 

 
--------------------------- 

 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 3 
----------------------- 
The answer is given in the response to Question No.3 

44 

 
------------------------- 

 

Złożoność ma być opisem kontraktu, który będzie obrazował jak złożone było realizowane przedsięwzięcie w 
aspekcie wielkości, typów robót, robót specjalistycznych, warunków wykonania itp. 
-------------------------- 
The “Complexity” must be the description of the contract, which demonstrates how complex the project was in 
terms of the size, the type of works, any specialised works, conditions of performance, etc. 
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45 

 
--------------------------- 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagania Wnioskodawca przedłoży oświadczenie o treści zgodnej z 
Formularzem 6a. Formularz zostanie opublikowany na stronie Organizatora jako osobna aktualizacja  
-------------------------- 
In order to show fulfilment of the requirement, the Applicant must submit a statement in accordance with Form 
No.6a. The Form will be published as a separate update on the Employer’s website. 
 
 
 

 

46 

 
--------------------------- 

 

Prosimy o zapoznanie się z „Wyjaśnieniami Organizatora”, które znajdują się pod pytaniem 54 w niniejszej 
tabeli pytań i odpowiedzi. 
 
W świetle wyjaśnień o których mowa powyżej, Organizator informuje, że podmioty należące do jednej grupy 
kapitałowej NIE będą traktowane jako jeden podmiot, w tym jako jeden członek Konsorcjum. Każdy podmiot  - 
członek Konsorcjum – będzie traktowany jako odrębny, niezależnie od powiązań kapitałowych lub innych 
zależności pomiędzy podmiotami tworzącymi Konsorcjum. W nawiązaniu do powyższego, Organizator 
potwierdza, że opisana w pytaniu sytuacja jest zgodna ze zmienioną (stosownie do odpowiedzi na pytania)  
treścią Zaproszenia. 
 
Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na punkt (b.1) Wyjaśnień Organizatora, o których mowa w pierwszym 
akapicie niniejszej odpowiedzi. 
---------------------- 
Please read the Employer’s Clarifications that are below the Question 54 of this Question/Answer Chart. 
 
According to the clarifications mentioned above, the Employer advises that the entities belonging to the same 
capital group are NOT to be considered as one entity, or as one Consortium Partner. Each entity – Consortium 
Partner – is to be considered as a separate entity, regardless of the financial relationships or other relationships 
between the entities constituting a Consortium.  Therefore, the Employer confirms that the situation described in 
the question complies with the content of the Invitation changed according to the answers to the questions. 
 
Also, please refer to Point b. 1 of the Employer’s Clarifications mentioned in the first paragraph of this answer. 
 
 

 

47 

 
------------------------------ 

 

Nie, wymagania punktu 11.3 nie dotyczą tylko niewykonanych kontraktów, zgodnie z punktem 10.2. 
---------------------- 
No, the requirements defined in Point 11.3 do not apply only to non-performed contracts, in accordance with 
Point 10.2 

 

48 

 
------------- 
Point 11.1.4 - Taking into account that the Employer requires the submission of a copy of the individual financial statements of 
the Applicant and a copy of the full consolidated financial statements of the Applicant, which is very extensive material (several 
hundred pages) we ask you to agree that these documents do not need to be translated and can be submitted in Polish (or 
English - depending on the subject). 

Organizator przychylił się do wniosku. Patrz odpowiedź na pytanie 12. 
--------------------------- 
The Employer has accepted the request. See response to Question 12. 

49 

 
-------------- 
Point 11.4.1.2 - Please confirm that in point a) "fluent in the Polish and English languages" there was a misprint and should be as 
in other cases  "fluent in the Polish or English languages". 

Organizator zmienił wymagania odnośnie znajomości języków obcych na stanowisku Kierownika Budowy.  
Obecne brzmienie tego wymagania jest następujące: 
 
Znajomość języków obcych:  
a) biegła znajomość języka polskiego 
b)biegła znajomość angielskiego lub w przypadku braku takich umiejętności zapewnienie tłumacza 
symultanicznego przez cały okres realizacji zamówienia. 
---------------------- 
The Employer changed the requirements regarding fluency in foreign languages for the position of the Site 
Manager. The current wording of the requirement reads as follows: 
 
Foreign Language Skills:  
a) fluency in Polish and English language, or 
b) in the case of  lack of fluency in English language, provision of an interpreter into English for the entire period 
of the execution of the Contract. 

50 

 
------------------------- 
Point 11.4.1.2. - Due to the scope of work, which in its scope includes not only the port structures works, but also a significant 
range of general construction works (road works, civil works, etc.), please confirm if the Site Manager could legitimize the 
following experience: "At least  36 months of  experience in the execution of at least 2 contracts consisting of the design and 
build construction or construction of port structures and associated works or construction of buildings or construction of 
infrastructure investment of minimum net value being 30,000,000.00 (in words: thirty million) Euro each, gained within 10 years 
before the publication of the Contract Notice, as Site Manager or Works Manager.“ 

Organizator nie przychyla się do wniosku. Prosimy o zapoznanie się z zmiana o której mowa w odpowiedzi na 
pytanie 28. 
--------------------- 
The Employer does not accept the request. Please read the information referred to in the response to Question 
28. 

 

51 

 
------------------- 
 
 
 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
--------------------- 
The answer is given in the response to Question No.2. 

52 

 
---------------- 
Please provide us the information if taking-over certificates will be sufficient as confirming due performance of contract. 
 

Nie, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych referencji zgodnie z wymogami punktów 
11.2.1.2 i 12.2.2. 
------------------------ 
No, the Applicant is obliged to provide compliant references in accordance with the requirements defined in 
Points 11.2.1.2 and 12.2.2. 

53 

 
---------------- 
Please let us know, if the Applicant whose registered office is outside the territory of the Republic of Poland has completed and 
signed forms in English, the translation of them into Polish t will be sufficient and there is no need to signed the Polish version of 
forms by such Applicant. 

Nie, Wymagany jest oryginał Wniosku w języku polskim, podpisanie formularzy w języku angielskim nie będzie 
wystarczające. Wersja polska musi być podpisana przez taki podmiot. 
----------------------- 
No, the original copy of the Application in Polish is required, signing the English Application Forms is not 
sufficient. The Polish copy must be signed by such entity. 
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54 

 
------------------------------------------------- 

 

a. Organizator przychylił się do wniosku. Patrz odpowiedź na pytanie 41. 
b. Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 

--------------------------- 
a. The Employer has accepted the request. See the answer to Question 41. 
b. See the answer to Question No. 6 
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WYJ
AŚNI
ENIE Wyjaśnienie Organizatora ws. Konsorcjum  

i grup kapitałowych 
 
---------------------------- 
Employer’s Clarifications on Consortia and 
Capital Groups. 

W związku z licznymi pytaniami Wnioskodawców dot. udziału grup kapitałowych w Konsorcjach Organizator 
wprowadza następujące zmiany i przedstawia wyjaśnienia: 
 

a) Organizator będzie uwzględniać odrębność prawną wszystkich podmiotów, niezależnie od roli w jakiej 
biorą udział w Przetargu oraz ich zależności kapitałowych lub innych o których mowa w ustawie o 
ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.  
 

a.1) Definicja Konsorcjum w punkcie 1.2 Zaproszenia pozostaje bez zmian. Dla uniknięcia 
wątpliwości, wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie Zamówienia, niezależnie 
od ich przynależności do jednej grupy kapitałowej będą musiały spełnić wymagania Zaproszenia 
jak Konsorcja.  
 
a.2) Z Zaproszenia wykreśla się punkt 6.2. Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej z 
rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 
nr 50 poz. 331 z późn. zm.) są traktowane jako odrębne. 

 
b) Organizator zwiększa dopuszczalną liczbę Konsorcjantów do 7 (siedmiu). 

b.1) Zmianie podlega punkt 6.3 Zaproszenia, który otrzymuje brzmienie: 
 

6.3 Liczba partnerów tworzących Konsorcjum nie może przekroczyć siedmiu. W przypadku, 
gdy liczba partnerów będzie większa niż trzech, lider konsorcjum musi spełnić co najmniej 35 % 
wymagań określonych w punktach 11.1.2; 11.1.3. 

 
b.2 Odpowiedniej zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 41 powyżej. 
 

c) Zarówno dla spełnienia wymogu w punkcie 11.2.1.1. jak i 12.2 Organizator zaakceptuje wyłącznie te 
dokumenty (Referencje), które zostały wystawione na podmiot składający Wniosek  - jako indywidualny 
Wnioskodawca albo jako członek Konsorcjum (Wnioskodawca będący Konsorcjum). Dla uniknięcia 
wątpliwości – nie dopuszcza się do użyczania doświadczenia/Referencji pomiędzy podmiotami, także w 
ramach jednej grupy kapitałowej. Prosimy o por. z punktem 12.2.4 b) Zaproszenia. 
 

d) Pomimo odrębności prawnej, Organizator rozpoznaje zależności organizacyjne funkcjonujące wewnątrz 
jednej grupy kapitałowej. Dlatego w odniesieniu do punktu 6.5 Zaproszenia Organizator zaakceptuje jeśli 
sygnatariuszem umowy konsorcjalnej lub listu intencyjnego, o których mowa w punkcie 6.5 Zaproszenia, 
będzie wyłącznie jeden reprezentant grupy kapitałowej z jednoczesnym jego oświadczeniem, że 
reprezentuje wszystkie podmioty z tej grupy będące członkami Konsorcjum do którego przestąpiły. 
Dostarczenie przez Uczestnika umowy konsorcjalnej podpisanej przez wszystkich członków Konsorcjum, 
także członków jednej grupy kapitałowej, będzie wymagane na drugim etapie Przetargu. 

 
e) Organizator wykluczy z Przetargu podmioty, które należąc do tej samej grupy kapitałowej, indywidualnie 

albo jako członkowie Konsorcjum złożą odrębne Wnioski. Punkt 8.3 Zaproszenia otrzymuje brzmienie: 
 

8.3 Podwykonawca może być wymieniony w więcej niż jednym Wniosku, ale tylko w takiej roli 
(podwykonawcy).Organizator wykluczy z Przetargu podmioty, które należąc do tej samej grupy kapitałowej, 
indywidualnie albo jako członkowie Konsorcjum, złożą odrębne Wnioski. Uczestnictwo Wnioskodawcy w więcej 
niż jednym Wniosku uprawnia Organizatora do wykluczenia wszystkich Wniosków, w których bierze udział taki 
Wnioskodawca. 
------------------------ 

Due to many Applicants’ questions concerning  the participation of the capital groups in Consortia, the Employer 
introduces the following changes and provides clarifications: 
 
a) The Employer is to consider legal separation of all entities, regardless of the role they participate in the Tender 
Process and their financial relationships or other relationships referred to in the Anti-Trust and Consumer 
Protection Act of the 16 February 2007. 
 
a.1) The definition of a Consortium in Point 1.2 remains unchanged. To avoid doubt, all the entities jointly 
applying for the award of the Contract, regardless of their belonging to one capital group, must satisfy the 
requirements of the Invitation as Consortia. 
a.2) Point 6.2 is deleted from the Invitation. The entities belonging to the same capital group shall be treated as 
separate in the meaning of the provisions of Anti-Trust and Consumer Protection Act of the 16 February 2007 
(Dziennik Ustaw 2007 Article 50, item 331 as amended) 
b) The Employer increases the permissible number of Consortia up to 7 (seven). 
 
b.1) Point 6.3 of the Invitation has been changed and now reads as follws: 
 
6.3 The number of partners in a Consortium shall not exceed seven. In the case where the number of Consortium 
Partners exceeds three, the Consortium Leader must satisfy at least 35% of the requirements defined in Points 
11.1.2 and 11.1.3. 
 
b.2) The response to Question 41 above has been changed accordingly. 
 
c) To satisfy the requirement set out in Point 11.2.1.1 as well as the requirement set out in Point 12.2, the 
Employer is to accept only the documents (References) that were issued for the entity submitting the – as a 
separate Applicant or a Consortium Member (Applicant being a Consortium Member). For the avoidance of doubt 
– it is not allowed to use the experience/References of different entities, also within one capital group. Please 
compare to Point 12.2.4 b) of the Invitation. 
 
d) Despite legal separation, the Employer acknowledges organizational relationships existing within one capital 
group. Therefore, according to Point 6.5 of the Invitation, the Employer is to accept that the person signing a 
Consortium Agreement or a Letter of Intent referred to in Point 6.5 of the Invitation is only one representative of 
the capital group, that, at the same time, states that he represents all the entities of the capital group being 
members of the Consortium Members they joined. Submission of the Consortium Agreement signed by all 
Consortium Members, also the members of one capital group is to be required at the second Stage of the Tender 
Process. 
 
e) The Employer is to exclude from the Tender Process the entities that belonging to the same capital group, 
submit separate Application individually or as Consortium Members. Point 8.3 of the Invitation now reads as 
follows: 
 
8.3 A Subcontractor may be listed in more than one Application, but only in this role (of a subcontractor). The 
Employer will exclude from the Tender Process the entities that, belonging to the same capital group individually 
or as a Consortium, submit separate Applications. If any Applicant is involved in more than one Application, the 
Employer is entitled to exclude all Applications which this Applicant is involved from consideration. 
 



 

12 | 20 

 

55 

 
----------------------- 

 

Organizator nie przychyla się do wniosku. 
Jednocześnie zwracam uwagę na odpowiedź na pytanie nr  28. 
------------------------- 
The Employer does not accept the request. 
Also, read the response to Question 28. 

56 

 

 
----------------------- 

 

 

W Zaproszeniu Organizatora nie występuje numeracja wskazana przez pytającego. Jednakże, analizując treść 

złożonego pytania, Organizator uznaje, iż pytający zadał pytanie o pkt. 11.1.4.a Zaproszenia do 11.1.4.f  

Zaproszenia  i udziela poniższej odpowiedzi.  

Organizator wyjaśnia, iż dokumenty określone w punktach: 11.1.4.a; 11.1.4.b; 11.1.4.d  oraz formularze nr. 6; 6a; 

7 Zaproszenia muszą być przedstawione przez każdego członka Konsorcjum, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

Konsorcjum składającego się z 4-7 członków, lider Konsorcjum musi spełnić minimum 35% wymagań 

określonych w punktach 11.1.2; 11.1.3 Zaproszenia. Natomiast w odniesieniu do dokumentów o których mowa w 

punkcie 11.1.4 (c) prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 24. . 

------------------------- 
The numbering indicated by the Applicant does not appear in the Invitation. However, after analysing the content 
of the question, the Employer recognises that the question concerns Points 11.1.4.a to 11.1.4.f of the Invitation 
and gives the following answer.  
The Employer clarifies that the documents defined in Points 11.1.4a; 11.1.4b; 11.1.4.d and the Forms Nos 6, 6a 
and 7 of the Invitation must be submitted  by each Consortium Partner., provided that, in the case of Consortium 
consisting of 4-7 Partners, the Consortium Leader satisfies at least 35% of the requirements set out in Points 
11.1.2 and 11.1.3 of the Invitation. Whereas, in regard to the documents referred to in Point 11.1.4.c read the 
response to Question 24 
 

 

 

57 

 
----------------------- 

 

Organizator nie przychyla się do wniosku.  Prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniami Organizatora 
umieszczonymi poniżej pytania nr 54 
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podmioty mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia tworząc 
Konsorcja. Zgodnie z punktem 6.6 Zaproszenia część wymogów Zaproszenia (wstępnej kwalifikacji) mogą 
wówczas spełniać łącznie. 
-------------------------- 
The Employer does not accept the request.  Please read the Employer’s Clarifications that are below the 
Question 54. 
 
Also, be advised that the entities may apply for the award of the Contract jointly by forming a Consortium. In 
accordance with Point 6.6 of the Invitation, part of the requirements of the Invitation (Pere-Qualification) may be  
then satisfied jointly 
 
 

58 

 
----------------------- 

 

Prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniami Organizatora umieszczonymi poniżej pytania nr 54 

Organizator informuje, iż punkt 6.2 Zaproszenia został wykreślony.  
Ponadto zwracamy uwagę na odpowiedź na pytanie nr. 56 - zapisy odnoszące się do Konsorcjum dotyczą 
również podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  
---------------------------- 
Please read the Employer’s Clarifications that are below the Question 54. 
 
The Employer advises that point 6.2 of the Invitation has been deleted.  
Also see the response to Question 56 - the provisions related to the Consortium also apply to the entities 
belonging to the same capital group. 

59 

 
----------------------- 

 

Termin składania Wniosków został wydłużony zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.   

--------------------------- 
The time limit for submission of the application has been extended in accordance with the response to Question 
2.  
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60 

 
------------------- 
1. With regard to Point 11.3.3, we request a confirmation that the requirement to demonstrate pending litigation regarding the 
Client’s claims against the Applicant does not apply to the Applicant’s claims against third parties. We request a clarification 
whether the Applicant must demonstrate the amount of pending litigation or resolved litigation and for what period of time? 
 

Organizator wyjaśnia, iż na podstawie  punktu 11.3.3 Zaproszenia, będą rozpatrywane toczące się postępowania 

sądowe przeciwko Wnioskodawcy. Jednocześnie Organizator informuje o nowym brzmieniu punktu 11.3.3 

Zaproszenia: 

Wnioskodawca wykaże, że wartość wszelkich toczących się postępowań sądowych przeciwko Wnioskodawcy 

łącznie nie stanowi więcej niż 15 %, [słownie: piętnaście procent] wartości kapitałów własnych (aktywów netto) 

Wnioskodawcy oraz będą traktowane, jako rozstrzygnięte w stosunku do Wnioskodawcy. 

 

Ponadto patrz na odpowiedź na pytanie nr. 18 
--------------------------------- 
The Employer clarifies that according to Point 11.3.1 of the Invitation, the pending litigation against the Applicant 
are to be considered. The Employer also advises that the wording of Point 11.3.3 of the Invitation has been 
changed.  
The Applicant must demonstrate that the total amount of pending litigation against the Applicant does not account 
for more than 15% [fifteen percent] of the Applicant’s net worth (net assets) and all pending litigation shall be 
treated as resolved against the Applicant. 
 
Also see the response to Question 18. 

61 

 

 

 

 
----------------------- 

 

  
 
 
 

Organizator nie przychyla się do wniosku odnośnie zmiany punktu 12.2.4.a Zaproszenia oraz Formularza nr 9.  
Jednocześnie Organizator uznaje, że opinia pytającego dotycząca efektu ograniczenia konkurencji jest 
nieadekwatna do niniejszego Przetargu. Wymaganie określone w punkcie 12.2 nie odzwierciedlają w pełni 
zakresu planowanej Inwestycji (przedmiotu Zamówienia), lecz są jedynie mu podobne. Co więcej, zakres tak 
określonego projektu „podobnego do przedmiotu Zamówienia” jest węższy niż planowany przedmiot Zamówienia, 
a więc obecne zapisy Zaproszenia działają rozszerzająco, dopuszczając możliwość złożenia Wniosku przez 
większą grupę podmiotów. 
-------------------------- 
The Employer does not accept the request to change the wording of Point 12.2.4a of the Invitation and Form 
No.9. At the same time the Employer considers the applicant’s opinion regarding the effect of limitation of the 
competition as irrelevant to this Tender. The requirement set out in Point 12.2 do not fully reflect the scope of the 
planned Project, and is only similar. What is more, the scope of the project described as “similar to the scope of 
the Project”, is narrower in relation to the planned scope of the Project, thus current provisions of the Invitation 
apply to a broader scope, allowing the submission of application by a larger group of entities.  
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62 

 

 

 
----------------------- 
 

 

 

Załącznik C pozostaje bez zmian. Organizator również nie przychyla się do wniosku o wykreślnie pkt. 12.2.1.d, 
jednak wprowadza zmiany do jego treści.  
 
Zapis otrzymuje  brzmienie:   
 
 Przeliczeniowe wartości kontraktu netto wyliczane są jako iloczyn ważonych wartości kontraktów i przelicznika 

przyporządkowanego do roku kalendarzowego, w którym wystawiono Świadectwo Przejęcia dla danego kontraktu 

lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

Przyjęto następujące wartości przeliczników: 

Rok                                    Przelicznik 
2013 lub 2014                         1.000 
2012                                        1.000 
2011                                        0.900 
2010                                        0.900 
2009                                        0.700 
2008                                        0.600 
2007                                        0.500 
2006                                        0.250 

 
----------------------------- 
Attachment C remains unchanged. The Employer also does not accept the request to delete point 12.2.1.d, 
however introduces changes to its content.  
 
The wording now reads as follows: 
 
The factored values of the contracts will be calculated by multiplying the weighted values of the contracts by a 
factor according to the individual calendar years in which the Taking-Over Certificate or an equivalent document 
(in case of contracts where the Taking-Over Certificate is not issued) was obtained for a given project.  The 
factors to be used are set out below: 
 

Year                                       Factor 
2013 or 2014                           1.000 
2012                                        1.000 
2011                                        0.900 
2010                                        0.900 
2009                                        0.700 
2008                                        0.600 
2007                                        0.500 
2006                                        0.250 
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----------------------- 

 

Organizator nie przychyla się do wniosku, pkt. 6.6.1 oraz 6.6.2 Zaproszenia, pozostaje bez zmian. 
------------------------------------- 
The Employer does not accept the request. Points 6.6.1 and 6.6.2 of the Invitation remain unchanged. 
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----------------------- 

 

 

Organizator nie przychyla się do wniosku. Zapisy Zaproszenia odnośnie referencji Wnioskodawcy, pozostają bez 
zmian. 
 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 27 oraz 57 
 
Jednocześnie Organizator informuje, że obecne zapisy Zaproszenia nie są w żaden sposób dyskryminujące i nie 

zagrażają zasadzie zachowania konkurencji.  

------------------------------------------- 
The Employer does not accept the request. The provisions of the Invitation with regard to references remain 
unchanged. 
 
See the response to Question 27and 57 
 
Also, the Employer advises that current provisions of the Invitation are in no way discriminatory and do not violate   
the principle of competition. 
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----------------------- 

 

Organizator nie przychylił się do wniosku.  
W związku ze zmianą wymagań dotyczących Kierownika Budowy prosimy o por. odpowiedzi na pytanie 28, 
-------------------------- 
The Employer does not accept the request.  
Please compare to the response to Question 28 in relation to the change of the requirements regarding the Site 
Manager. 
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----------------------- 
Point 6.6 of the Invitation states that in the case of Applicants acting as a Consortium the requirements defined in Points 
11.1.1a), 11.3, 11.5, 11.6 must be satisfied by each partner individually and the requirements defined in Points 11.1.1b), 11.1.2, 
11.1.3; 11.2; 11.4 must be satisfied jointly. We request confirmation that satisfying the requirements by at least one Consortium 
Partner will be accepted as satisfying the requirements jointly. 

Organizator odsyła do odpowiedzi udzielonej na pytania nr 24 oraz 56 

---------------------------- 

The Employer refers to the response to Question 24 and 56.  
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----------------------- 
Point 6.6 states that in the case of Applicants acting as a Consortium the Consortium the requirements defined in Points 
11.1.1a), 11.3, 11.5, 11.6 must be satisfied by each partner individually and the requirements defined in Points 11.1.1b), 11.1.2, 
11.1.3; 11.2; 11.4 must be satisfied jointly. Point 11.2.1.2, stating that in order to satisfy the requirement regarding the 
Applicant’s experience in execution of similar contracts, the Applicant must submit, together with the Application, References 
confirming due performance of contracts and a properly completed form No. 8, includes a note: “If the Application is submitted by 
a Consortium, the above form must be completed by each member of the Consortium”. Confirm that, in accordance to the 
wording of Point 6.6.2 of the Invitation, the Application Form No.8 must be completed by one Consortium Partner only, whose 
details are given by the Applicant in order to demonstrate the fulfilment of the requirement to participate in the Tender Process. 
If, according to Point 6.6.2 the requirement must be satisfied jointly by a Consortium and not by each Consortium Partner 
individually, therefore completing Application Form No.8 by each Consortium Partner is not justified. 

Organizator potwierdza, że na podstawie pkt. 6.6.2 Zaproszenia, wymagania określone w punkcie 11.2 
Zaproszenia mogą być spełnione przez minimum jednego członka Konsorcjum i wówczas składanie Formularza 
nr 8 przez pozostałych członków Konsorcjum nie jest wymagane. 
---------------------------------- 
The Employer confirms that according to Point 6.6.2 of the Invitation, the requirements set out in Point 11.2 might 
be satisfied by minimum one Consortium Partner, then the submission of Form Nr.8 by other Consortium Partners 
is not required.  
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----------------------- 
Point 6.6 of the Invitation states that in the case of Applicants acting as a Consortium the requirements defined in Points 
11.1.1a), 11.3, 11.5, 11.6 must be satisfied by each partner individually and the requirements defined in Points 11.1.1b), 11.1.2, 
11.1.3; 11.2; 11.4 must be satisfied jointly. Point 11.1.4 e) indicates that in order to demonstrate the fulfilment of the requirement 
defined in Points 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, submitting collective information confirming fulfilment of the above mentioned 
requirements in the form of completed forms No. 6 and 7 is required. The Application Form No. 6 refers to Financial Information 
and the Application Form No.7 refers to average net profit. Each of the Application Form includes a note: “If the Application is 
submitted by a Consortium, the above form must be completed by each member of the Consortium”. Confirm that, in accordance 
to the wording of Point 6.6.2 of the Invitation, the Application Form No.6 and Application Form No.7 must be completed by one 
Consortium Partner only, whose details are given by the Applicant in order to demonstrate the fulfilment of the requirement to 
participate in the Tender Process. 

Organizator nie potwierdza. Formularze nr 6 i 7 powinny być wypełnione przez wszystkich członków Konsorcjum. 
Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania  nr 56 oraz 66, które precyzują intencje Organizatora.  
---------------------------- 
The Employer dos not confirm. Forms Nos.6 and 7 must be completed by all the Consortium Partners.  
Please read the response to Question 56 and 66 that clarify the Employer’s intentions. 
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----------------------- 
Point 6.6 of the Invitation states that in the case of Applicants acting as a Consortium the requirements defined in Points 
11.1.1a), 11.3, 11.5, 11.6 must be satisfied by each partner individually and the requirements defined in Points 11.1.1b), 11.1.2, 
11.1.3; 11.2; 11.4 must be satisfied jointly. As stated in Point 11.1.4 d) a properly completed form No. 5 including information on 
ongoing contracts for construction works must be submitted in order to allow evaluation of the Applicant’s fulfilment of the 
requirements defined in Points 11.1.1, 11.1.2 and 11.1.3, in accordance with Point 6.6.2 of the Invitation. The requirements 
defined in Points 11.1.1b), 11.1.2 and 11.1.3 must be satisfied jointly by a Consortium, whereas the Form No.5 includes a note 
“If the Application is submitted by a Consortium, the above form must be completed by each member of the Consortium”. 
Confirm that, in accordance to the wording of Point 6.6.2 of the Invitation, the Application Form No.5 and Application Form No.7 
must be completed by one Consortium Partner only, whose details are given by the Applicant in order to demonstrate the 
fulfilment of the requirement to participate in the Tender Process. 

Organizator nie potwierdza.  Formularz nr 5 powinien być wypełnione przez wszystkich członków Konsorcjum. 
--------------------- 
The Employer does not confirm. Form No.5 must be completed by all the Consortium Partners.  
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----------------------- 
Point 11.1.4 states that that in order to demonstrate the fulfilment of the requirement defined in Points 11.1.1 , 11.1.2 and 11.1.3, 
the statements and documents defined in Subclauses a) to e) of that Point must be submitted together with the Application. Point 
11.1.1 “Financial Statement” has been divided into two Subclauses: Subclause a) ) regarding the requiremen t that the Applicant 
shall be in an economic and financial position that allows due performance of the Contract and Subclause b) indicating the 
obligation that the average net profit of the Applicant over the last three financial years should be not less than 0. Point 6.6 of the 
Invitation states that in the case of Applicants acting as a Consortium the requirements defined in Points 11.1.1a) must be 
satisfied by each partner individually and the requirements defined in Points 11.1.1b) must be satisfied jointly. Please confirm 
that to satisfy the requirement defined in Point 11.1.1b) each Consortium Partner must submit only the documents defined in 
Point 11.1.4 a) of the Invitation and there is no obligation to submit other documents defined in Point 11.1.4 of the Invitation for 
each Consortium Partner. 

Organizator nie potwierdza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 56  
-------------------------------- 
The Employer does not confirm. See the response to Question 56. 
 
 



 

17 | 20 

 

71 

 
----------------------- 
Due to the fact that the Form No.10 regarding pending litigation must be completed, we request clarification if the Employer 
allows to limit the disputes that must be demonstrated to those which the dispute subject value exceeds e.g. 1 million Euro. 

Nie. Organizator nie przychyla się do wniosku. Zapis punktu 11.3.3. Zaproszenia wskazuje, iż  Wnioskodawca 
musi wykazać, że wartość wszelkich toczących się postępowań sądowych przeciwko Wnioskodawcy łącznie nie 
stanowi więcej niż 15 %, [słownie: piętnaście procent] wartości kapitałów własnych (aktywów netto) 
Wnioskodawcy oraz będą traktowane, jako rozstrzygnięte w stosunku do Wnioskodawcy. 
-------------------------- 
No, the Employer does not accept the request. The wording of Point 11.3.3 of the Invitation states that the 
Applicant must demonstrate that the total amount of pending litigation against the Applicant does not account for 
more than 15% [fifteen percent] of the Applicant’s net worth (net assets) and all pending litigation shall be treated 
as resolved against the Applicant. 
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----------------------- 
According to Attachment No.10 the Applicant must provide information on Pending Litigation by inserting in the column “Contract 
Details” the name and address of the Employer. We request confirmation that only pending litigation where the Employer is the 
party to the proceedings must be demonstrated. Clarify whether it applies to the disputes where the Employer is a Plaintiff or the 
disputes where the Employer is a Defendant. 

Organizator wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem 11.3.3 Zaproszenia, Wnioskodawca ma wymienić wszystkie 
postępowania toczące się przeciwko Wnioskodawcy. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 oraz 60. 
------------------------- 
The Employer clarifies that according to Point 11.3.3 of the Invitation, the Applicant must list all the pending 
litigation against the Applicant.   
See the response to Questions 18 and 60. 
 

73 Chcielibyśmy dowiedzieć się jaka jest decyzja w sprawie liczby członków konsorcjum, 5 czy 4, w przypadku gdy w celu wstępnej 
kwalifikacji firmy w grupie kaptałowej liczą się jako jedna firma. 
Przygotowujemy dokumentacje i wymaga to dużego nakładu pracy aby zgromadzić wymagane dokumenty i je przetłumaczyć.  
----------------------------------------------------- 
It would be very comfortable if you may tell us your decision on numbers of Consortium Members 5 or 4 if for PQ reason 
companies from capital group only counts as ONE (asked in our letter) 
We are preparing documents and it it´s a huge work to come up with all required documents and translation. 

Organizator wyjaśnia, iż zmienił brzmienie punktu 6.3 Zaproszenia, punkt ten brzmi: 
 
Liczba partnerów tworzących Konsorcjum nie może przekroczyć siedmiu. W przypadku, gdy liczba partnerów 
będzie większa niż trzech, lider konsorcjum musi spełnić co najmniej 35 %  wymagań określonych w punktach 
11.1.2; 11.1.3.  
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniami Organizatora znajdującymi się pod pytaniem nr 54. 
-------------------- 
The Employer has changed the wording of Point 6.3 of the Invitation. The wording now reads as follows:  
 
The number of partners in a Consortium shall not exceed seven. In the case where the number of Consortium 
Partners exceeds three, the Consortium Leader must satisfy at least 35% of the requirements defined in Points 
11.1.2 and11.1.3. 
Also, read the Employer’s Clarifications that are below the Question 54. 
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----------------------- 
Please confirm that the Client allows recourse to the potential of another business unit forming part of the group, which also 
owns the Contractor to demonstrate compliance with this condition participate in knowledge and experience, and that the 
document confirming the possession of the required knowledge and experience can be references of the required work. 

Organizator nie potwierdza. Jednocześnie Organizator wyjaśnia, iż zarówno dla spełnienia wymogu w punkcie 
11.2.1.1. jak i 12.2 Organizator zaakceptuje wyłącznie te dokumenty (Referencje), które zostały wystawione na 
podmiot składający Wniosek - jako indywidualny Wnioskodawca albo jako członek Konsorcjum (Wnioskodawca 
będący Konsorcjum). Dla uniknięcia wątpliwości – nie dopuszcza się do użyczania doświadczenia/Referencji 
pomiędzy podmiotami, także w ramach jednej grupy kapitałowej. Prosimy o por. z punktem 12.2.4 b) Zaproszenia 
oraz  Wyjaśnieniami Organizatora znajdującymi się pod pytaniem nr 54 
-------------------- 
The Employer does not confirm. At the same time, the Employer clarifies, that in order to satisfy the requirement 
defined in Point 11.2.1.1 as well as the requirement defined in Point 12.2, the Employer shall only accepts the 
documents (References) that were issued to the entity submitting the Application, as an individual Applicant or a 
Consortium Partner (Applicant being a Consortium). It is not allowed to interchange the experience/References 
between the entities, also among one capital group. Compare to Point 12.2.4 b) of the Invitation and to the 
Employer’s Clarifications that are below the Question 54. 
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----------------------- 
According to the Form 5 in the application there should be given data on construction contracts in progress. Please indicate the 
minimum value of the contract, which must be demonstrated. Do you mean a private or a public Client? 

Organizator wyjaśnia, iż w formularzu nr 5 należy wskazać wszystkie kontrakty budowlane w toku mające wartość 
co najmniej 1 000 000 EURO netto każda, realizowane przez Wnioskodawcę. 
Proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 37. 
-------------------------- 
The Employer clarifies that all ongoing contract performed by the Applicant, of the net value not less than 1 000 
000 Euros each, must be listed by the Applicant in Form No.5 
See the response to Question 37. 
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----------------------- 
According to the Form 10 in the application there should be given data on the history of unperformed contracts. Please clarify 
what is meant by the term "Contract unperformed." Please indicate the minimum value of such contracts. Please confirm that the 
data refers only to private investors. 

Organizator wyjaśnia, iż przez „kontrakt niewykonany” należy rozumieć nie zrealizowanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z treścią zobowiązania. Jednocześnie Organizator ustala minimalną wartość takiego kontraktu na 
poziomie 10 000 000 euro .  
Organizator nie potwierdza, że dane mają dotyczyć tylko Inwestorów (zamawiających) prywatnych. 
-------------- 
The Employer clarifies that “non-performed contract” shall be read as non-performance of the scope of the 
contract in accordance with the content of the obligation. The Employer decides that the minimum amount of such 
a contract is 10 000 000 Euros. 
The Employer does not confirm that the requirements apply only to private Investors (Employers). 
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----------------------- 
According to the Form 10 in the application there should be given data about court proceedings in progress. Please explain what 
do you mean by court proceedings. Please confirm that you mean only about the disputes with Clients. Please indicate the value 
of which the contract must be demonstrated. Please confirm that the data refers only to private investors. 

Organizator wyjaśnia, iż Wnioskodawca ma wykazać wszystkie toczące się postępowania sądowe przeciwko 
Wnioskodawcy. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr. 18; 60, oraz 71. 
Organizator nie potwierdza, że dane mają dotyczyć tylko Inwestorów (zamawiających) prywatnych. 
------------------------ 
The Employer clarifies that the Applicant must list all the pending litigation against the Applicant.   
See the response to Questions 18; 60and 71 
The Employer does not confirm that the requirements apply only to private Investors (Employers). 
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----------------------- 
What do the Client mean by the term "execution of the deposit"? 

Patrz odpowiedź na pytanie nr. 4 
----------------------- 
See the response to Question 4. 
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----------------------- 

 

To zapytanie dotyczy drugiego etapu Przetargu. Stosowne informacje będą ujawnione tym Wnioskodawcom, 
którzy zakwalifikują się do drugiego etapu procedury wyłonienia wykonawcy. Obecny etap przetargu dotyczy 
wstępnej kwalifikacji Wnioskodawców. 
 
Z zastrzeżeniem, że kryteria oceny ofert zostaną ujawnione w szczegółach na drugim etapie przetargu i mogą 
ulec zmianie w stosunku do przedstawionych, Organizator informuje, że planowane kryteria to m.in. Cena, Czas 
Ukończenia oraz Długość Okresu Gwarancji. 
---------------------------- 
The queries concern the second stage of the tender process. Appropriate information will be communicated to 
successful applicants prequalified to the second Stage of the Tender in the tender documentation. The current 
stage of the tender process concerns prequalification of applicants only. 
 
Provided that detailed criteria of the evaluation of the Application are to be communicated at the second Stage of 
the Tender Process and may be changed in relation to those provided, the Employer advises that the planned 
criteria are Price, Time for Completion and the duration of the Warranty Period. 
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----------------------- 

 

Pytanie  dotyczy drugiego etapu Przetargu. Stosowne informacje będą zakomunikowane tym Uczestnikom, którzy 
zakwalifikują się do drugiego etapu Przetargu. Obecny etap Przetargu dotyczy wstępnej kwalifikacji 
Wnioskodawców. 
-------------------- 
 The question concern the second stage of the tender process. Appropriate information will be communicated to 
successful Participants prequalified to the second Stage of the Tender.. The current stage of the Tender Process 
concerns prequalification of Applicants only. 
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----------------------- 

 

Organizator wyjaśnia, iż zgodnie z treścią punktu 11.2.1.1 Zaproszenia  Wnioskodawca wykaże się 
doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie począwszy od 1 stycznia 2009 r, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 kontraktów podobnych do przedmiotu 
Zamówienia. Jeden z nich będzie kontraktem typu zaprojektuj i zbuduj, drugi z nich będzie kontraktem typu 
zaprojektuj i zbuduj lub kontraktem typu budowa. 
Poprzez podobny kontrakt Organizator rozumie kontrakt obejmujący swym zakresem: nabrzeże o długości co 
najmniej 300 m, zdolne do obsługi statków o zanurzeniu co najmniej 12 metrów, wraz z przyległymi placami 
składowymi o powierzchni co najmniej 150 000m2. 
 
Jako wykonanie (ukończenie) kontraktu należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla 
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, 
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 
 
W świetle powyższego doświadczenie zaproponowane w pytaniu nie spełnia wymagań określonych w 
Zaproszeniu. 
Prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniami Organizatora (2) znajdującymi się pod pytaniem nr 91. 
---------------------- 
The Employer clarifies that according to Point 11.2.1.1 of the Invitation, the Applicant shall demonstrate 
experience in the delivery (completion) of contracts since 1st January 2009 or, if the Applicant has operated for a 
shorter period, then over this period, including at least 2 contracts similar to the Contract to be awarded. One of 
them must be a design-build contract and the other one a design-build or build contract. 
By a similar contract the Employer understands a contract whose scope includes: a deepwater quay with a 
minimum length of 300 m, capable of handling vessels with a minimum draught of 12 metres, together with 
adjacent stacking yards with a minimum surface area of 150,000 m2. 
 
The delivery (completion) of a contract shall be read as the issue of at least the Taking-Over Certificate (for 
contracts executed according to the conditions of contract defined by FIDIC) or an equivalent document (in the 
case of contracts for which the Taking Over was not issued). 
 
In the light of the foregoing, the experience proposed in the question does not satisfy the requirements defined in 
the Invitation. 
Please also see Employer’s Clarification (2) located under question no. 91. 
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----------------------- 

 

To pytanie dotyczy drugiego etapu Przetargu. Stosowne informacje będą zakomunikowane tym Uczestnikom, 
którzy zakwalifikują się do drugiego etapu Przetargu. Obecny etap Przetargu dotyczy wstępnej kwalifikacji 
Wnioskodawców. 
-------------------- 
The query concern the second stage of the tender process. Appropriate information will be communicated to 
successful applicants prequalified to the second Stage of the Tender Process. The current stage of the Tender 
Pocess concerns prequalification of applicants only. 
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----------------------- 

 

To pytanie dotyczy drugiego etapu Przetargu. Stosowne informacje będą zakomunikowane tym Uczestnikom, 
którzy zakwalifikują się do drugiego etapu Przetargu. Obecny etap Przetargu dotyczy wstępnej kwalifikacji 
Wnioskodawców. 
----------------------------- 
The query concern the second stage of the tender process. Appropriate information will be communicated to 
successful applicants prequalified to the second Stage of the Tender Process. The current stage of the Tender  
Process concerns prequalification of applicants only. 
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----------------------- 
May the documents defined in Point 10.5 of the Invitation (A valid certificate issued by the head of the relevant tax office, a valid 
certificate issued by the head of the relevant social insurance office, a valid record from the National Criminal Register or  their 
equivalents) and the documents defined in Point 11.1.4 (financial statements, bank certificates) not be translated into English? 

Organizator informuje, iż zmienił treść punktu 5.2 Zaproszenia i obecne brzmienie tego zapisu przedstawia się 
następująco:  
 
Wnioski, jak również cała korespondencja i dokumenty odnoszące się do kwalifikacji wstępnej wymieniane 
między Wnioskodawcą i Organizatorem, będą sporządzone w języku polskim (język wiodący) oraz 
przedstawiane wraz z tłumaczeniem na język angielski. Oryginalne dokumenty lub ich odpowiednio 
poświadczone przez Wnioskodawcę lub partnera Konsorcjum kopie i materiały drukowane, które są częścią 
Wniosku mogą być złożone w innym języku, pod warunkiem, że towarzyszy im wierne tłumaczenie 
odpowiednich fragmentów na język polski i angielski. Brak dostarczenia odpowiednich tłumaczeń może 
skutkować wykluczeniem Wniosku. Wyjątek stanowią dokumenty finansowe wymienione w punkcie 11.1.4 a) 
i b). Organizator dopuszcza przedłożenie tych dokumentów w języku polskim lub angielskim, z 
zastrzeżeniem, że Uczestnik, któremu zostanie udzielone zamówienie, może być zobowiązany do dostarczenia 
brakującej wersji językowej zgodnie z wymaganiami Zaproszenia przed podpisaniem kontraktu. Organizator 
zastrzega sobie również prawo nieakceptacji tłumaczenia, jeśli stwierdzi, że jest ono niepełne lub niepoprawne (tj. 
nie odzwierciedla oryginalnej treści dokumentu). W każdym przypadku znaczenie rozstrzygające we wszelkich 
sytuacjach dotyczących interpretacji Wniosku ma treść w języku polskim. 
 
W świetle powyższych wyjaśnień, dokumenty wymienione w pkt. 10.5 muszą zostać przetłumaczone na język 
angielski, zaś wobec dokumentów wymienionych w pkt. 11.1.4.a oraz 11.1.4.b nie ma takiego obowiązku, jeżeli 
zostaną one złożone w języku polskim. 
-------------------------- 
 
The Employer advises that the wording of Point 5.2 of the Invitation has been changed. The wording now reads 
as follows: 
 
All Applications, as well as all the correspondence and documents regarding the pre-qualification exchanged 
between the Applicant and the Employer, must be written in the Polish language (the ruling language) and 
presented with a translation into the English language. The original copies of documents, or their copies which 
have been properly authenticated by the Applicant or a Consortium partner, and printed materials that form part of 
the Application may be submitted in another language, provided that they are accompanied by an accurate 
translation of required fragments into Polish and English. Failure to submit any required translations may result in 
the exclusion of the Application. The exception is the financial documents defined in Points 11.1.4 a) and b). The 
Employer accepts the submission of those documents in Polish or in English, provided that an Applicant that is 
subsequently awarded the Contract may be obliged to submit the missing language version in accordance with 
the requirements of the Invitation before the execution of the Contract. The Employer reserves the right to reject a 
translation, if he considers it to be incomplete or inaccurate (i.e. to fail to reflect the meaning of the original 
document). In any such case the document which will take precedence in resolving any matters regarding the 
interpretation of the Application will be the Polish language version. 
 
In the light of the foregoing, the documents listed in Point 10.5 must be translated into English, whereas the 
documents listed in Points 11.1.4.a and 11.1.4.b are not to be translated if are submitted in Polish. 
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85 

 
----------------------- 
Due to the fact that the requests for clarifications of the Invitation content addressed to the Employer have not been answered 
yet, we request for an extension of the time limit for the submission of the Application. Lack of the answers unable us to prepare 
a proper Application. 

Patrz odpowiedź na pytanie Nr 2. 
 
Jednocześnie Organizator informuje, że odpowiedzi na pytania potencjalnych Wnioskodawców są udzielane 
przez Organizatora w terminach wskazanych w Zaproszeniu lub bezpośrednio na stronie internetowej 
Organizatora www.dctgdansk.pl, o ile zostaną zadane w formie i terminach obowiązujących podmioty 
zainteresowane udziałem w Przetargu. 
-------------------------- 
See the response to Question 2. 
 
Also, the Employer advises that the responses to prospective Applicants’ questions are provided by the Employer 
within the time limit indicated in the Invitation or directly on the Employer’s website www.dctgdansk.pl, provided 
that they are asked in the form and time limit set out for the entities interested in the participation in the Tender 
Process. 

86 Czy Wykonawca  musi załączać sprawozdanie skonsolidowane, bowiem sporządza je jednostka dominująca najwyższego 
szczebla mająca siedzibę  w Szwecji. Sprawozdanie jest walucie SEK. Nasza Spółka Akcyjna jest zwolniona ze sporządzania 
sprawozdania skonsolidowanego. 
 
* zmiana Organizatora podyktowana koniecznością ukrycia nazwy podmiotu pytającego 
----------------------- 
Does the Contractor have to attach the consolidated financial statement, as it is being prepared by ultimate parent entity 
established in Sweden. The report is made in the currency of the SEC. Our company is exempt from the preparation of the 
consolidated financial statement. 
 
*the Employer's correction due to the requirement not to reveal the enquiring party's name 

Organizator wyjaśnia, iż zgodnie z treścią punktu 11.1.4.b Zaproszenia, Wnioskodawca składa wraz z Wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 
o ile są sporządzane, kopie pełnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla których jednostką 
dominująca jest Wnioskodawca lub podmioty wchodzące w skład Konsorcjum, wraz z opinią i raportem biegłego 
rewidenta, a w przypadku, gdy jednostka dominująca korzysta ze zwolnienia i skonsolidowane 
sprawozdanie obejmujące tę jednostkę sporządza jednostka dominująca wyższego szczebla to 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę dominująca wyższego szczebla. 
Zasady i okres jaki dotyczą skonsolidowane sprawozdania finansowe jak w puncie 11.1.4 a. Przez jednostkę 
dominującą rozumie się podmiot o którym mowa w art. 3.1 punkt 37 Ustawy o rachunkowości (z dnia 29 września 
1994 r.). 
------------------------------ 
The Employer clarifies that according to Point 11.1.4.b of the Invitation the Applicant, together with the Application 
for the submission to the Tender Process, must submit: 
 
copies, if drawn up, of full consolidated financial statements, provided that such statements are prepared, for 
groups parented by the Applicant or entities composing a Consortium, along with an opinion and report by a 
chartered auditor, or, if the parent entity is subject to an exemption and the consolidated financial statements 
covering this entity are consolidated financial statements prepared by a higher rank parent entity, then 
consolidated financial statements prepared by this higher rank parent entity. The rules and the period which these 
consolidated financial statements relate to are as stated in Point 11.1.4a). A parent entity is understood as an 
entity defined by Article 3.1 Point 37of the Accounting Act (of 29 September 1994). 
 

87 Pytanie do formularza 8. i 9. Doświadczenie: Czy prawidłowo rozumiemy iż wymagania są spełnione, jeśli konsorcjum łącznie 
spełnia warunki określone w dokumentach Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji (poszczególni partnerzy w konsorcjum n ie 
muszą indywidualnie spełniać tych warunków). 
----------------------- 
Question related to form 8 and 9 Experience: We have understood the requirements to be fulfilled, if a consortium together can 
comply with the requirements in the PQ-documents (partners in a consortium don’t have to fulfil the requirements individually)? 

W odniesieniu do Formularza nr 8 – prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 67. 
 
Analogicznie również Formularz nr 9 może być wypełniony co najmniej przez jednego członka Konsorcjum, 
niemniej Organizator zwraca uwagę, że w odniesieniu do Formularza nr 9 nie mamy do czynienia z wymaganiem 
typu spełnia/nie spełnia, a  razem z innymi dokumentami ma on na celu ocenę doświadczenia Wnioskodawców, 
według to której, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Zaproszenia w tym zakresie, będą oni 
kwalifikowani (bądź nie) do drugiego etapu Przetargu. 
--------------------------- 
With regard to the Form No.8 – see the response to Question 67. 
 
Similarly, the Form Nr.9 may be completed by at least one Consortium Partner. However, the Employer points out 
that the Form No.9 does not apply to the requirement confirming that the Applicant complies with the requirement 
or not, and together with other documents it is used to evaluate the experience of the Applicants, according to 
which the Applicants are to be pre-qualified or not to the second Stage of the Tender Process, unless the detailed 
provisions of the Invitation in this respect, state otherwise. 
 

88 Pytanie do formularza "10. Historia niewykonania kontraktów": Rozumiemy iż wymagania są spełnione, jeśli w dokumentach 
które są przygotowane i podpisane przez Zarząd firmy Wnioskodawcy oświadcza się, iż wymagania w pkt. 11.3.1. 11.3.2 oraz 
11.3.3 są spełnione.  Prosimy o potwierdzenie czy takie rozumienie jest prawidłowe a jeśli nie, to prosimy o określenie w jaki 
sposób należy spełnić niniejsze kryterium. 
----------------------- 
Question related to form 10 Non-performance: We have understood the requirements to be fulfilled, if a documents is prepared 
and signed by the management board of the applicant stating that the requirements in reference 11.3.1, 11.3.2 and 11.3.3 is 
fulfilled. Is that correct understood, otherwise please specify have the requirements can be fulfilled? 

Organizator wyjaśnia, iż zgodnie z treścią punktu 11.3.4 Zaproszenia, w celu oceny spełniania przez 
Wnioskodawcę wymagań należy wraz z Wnioskiem złożyć należycie wypełnione Formularze nr 10 i 10a. 
Prosimy jednocześnie o zapoznanie się odpowiedzią na pytanie nr 76. 
------------------------- 
The Employer clarifies that according to Point 11.3.4 of the Invitation, to allow evaluation of the Applicant’s 
fulfilment of the requirements, the Applicant must submit, together with the Application, a properly completed 
Forms Nos. 10 and 10a. 
Also, read the response to Question 76. 
 

89 

 
------------------------ 
In relation to the provisions of Form Nr.10 “Record of Contracts Non-Performance”, the Contractor requests clarification what 
reasons for contract non-performance should be included in the column “Contracts Non-Performance”. 

W formularzu nr 10 należy podać  główne przyczyny niewykonania kontraktu. Prosimy o zapoznanie się z 
odpowiedzią na pytanie nr 76. 
------------------------------ 
In the Form No.10, the Applicant must state main reasons for non-performance of a contract. Please read the 
response to Question 76. 
 

90 

 
-------------------------- 
The Contractor requests confirmation that in the part related to pending litigation, the disputes concern only the Contractor ’s 
contract non-performance. In addition, the Contractor requests clarification regarding the period of time since when the required 
information should be included in this Form. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr: 18, 60 oraz 72. 
------------------- 
See the response to Questions 18, 60 and 72. 

91 

 
-------------------------- 
Concerning Point 11.4.1.2 Technical requirements - Site Manager. We request the Employer to change the requirement to have 
at our disposal a Site Manager that has experience in the execution of at least 2 contracts for the requirement of having 
experience in the execution of 1 contract. Our argumentation results from the fact that the number of such large constructions of 
port structures is limited, therefore the number of personnel that within 10 years had supervised 2 contracts of such value. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 28. 
---------------- 
See the response to Question 28. 
 

http://www.dctgdansk.pl/
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Wyjaśnienie organizatora 2 ws. ISO, 
Pełnomocnictwa oraz Doświadczenia 

ISO 9001 
Wymóg określony w punkcie 11.5  Zaproszenia, zgodnie z punktem 6.6 Zaproszenia, jest spełniany 
indywidualnie. Jego obecne brzmienie to: 
 

Wnioskodawca będzie posiadać wdrożony system zapewnienia jakości. Na potwierdzenie 
spełniania tego wymogu Wnioskodawca przedłoży wraz z wnioskiem ważny certyfikat ISO 
9001 lub równoważny dokument. 
Nieprzedłożenie certyfikatu lub równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
wdrożonego systemu zapewnienia jakości będzie skutkowało odrzuceniem Wniosku. 
 

Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator precyzuje, że za równoważny dokument potwierdzający 
posiadanie wdrożonego systemu jakości uzna zatwierdzoną wewnętrznie - przez posługujący się nią 
podmiot -  Księgę jakości (Quality manual) zgodną z normą ISO 9001 lub równoważny dokument 
systemu zarządzania jakością, o ile ten dokument będzie spełniał cele i wymagania takie jak 
ustanowione w normie ISO 9001 dla Księgi jakości. 
 
Pełnomocnictwo 
Organizator precyzuje, że przez sformułowanie „odpowiednio poświadczone przez Wnioskodawcę lub 
partnera Konsorcjum kopie” użyte w punkcie 5.2 Zaproszenia, rozumie dokumenty (kopie) 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do dokonania takiego 
poświadczenia na podstawie ważnego pełnomocnictwa udzielonego tej osobie/osobom przez 
podmiot, którego dane dokumenty dotyczą, zgodnie z zasadami reprezentacji bądź właściwym 
umocowaniem. 
 
Jednocześnie zmianie ulega odpowiedź na pytanie 3, która otrzymuje brzmienie: 

Tak. W przypadku dokumentów partnerów konsorcjum mogą być one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Lidera Konsorcjum, upoważnionego do wykonania tej 
czynności na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo 
jest udzielone przez podmiot, którego dane dokumenty dotyczą, zgodnie z zasadami 
reprezentacji bądź właściwym umocowaniem. 

 
Doświadczenie 
Organizator doprecyzowuje, że zaakceptuje - jako spełnienie wymogu określonego w punkcie 11.2 
(oraz w nawiązaniu do 11.2.1.1) - także jeżeli Wnioskodawca wykaże się doświadczeniem, w 
wykonaniu (zakończeniu) w okresie począwszy od 1 stycznia 2009 r, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2, lecz nie więcej niż 4 kontraktów 
obejmujących łącznie dwa zakresy o których mowa w definicji podobnego kontraktu: 
 
Zakres (i) podobny do przedmiotu Zamówienia – kontrakty typu Zaprojektowanie i budowa: 

a) Jeden kontrakt obejmujący zaprojektowanie i budowę nabrzeża o długości co najmniej 
300 m, zdolnego do obsługi statków o zanurzeniu co najmniej 12 metrów. 

b) Jeden kontrakt obejmujący zaprojektowanie i budowę placów składowych o powierzch
ni co najmniej 150 000m2. 
 

Zakres (ii) podobny do przedmiotu Zamówienia – kontrakty typu Zaprojektowanie i budowa albo  
typu Budowa: 

a) Jeden kontrakt obejmujący zaprojektowanie i budowę lub budowę nabrzeża o długości 
co najmniej 300 m, zdolnego do obsługi statków o zanurzeniu co najmniej 12 metrów. 

b) Jeden kontrakt obejmujący zaprojektowanie i budowę lub budowę placów składowych 
o powierzchni co najmniej 150 000m2. 
 

Organizator dopuści, jeśli cały Zakres (i) będzie spełniony przez jeden lub dwa kontrakty typu 
Zaprojektowanie i budowa. 
Organizator dopuści, jeśli cały Zakres (ii) będzie spełniony przez jeden lub dwa kontrakty typu 
Zaprojektowanie i budowa albo jeden lub dwa typu Budowa. 
Organizator NIE dopuści podziału na więcej elementów/kontraktów każdego z Zakresów w sposób 
inny niż opisany powyżej. 
Organizator NIE dopuści, aby te same dokumenty przedstawione na potwierdzenie doświadczenia w 
wykonaniu Zakresu (i) lub Zakresu (ii) były przedłożone więcej niż tylko raz (dla jednego z nich). 
 
Przykład: kontrakt typu zaprojektowanie i budowa obejmujący zaprojektowanie i budowę nabrzeża 
o długości 600 m, zdolnego do obsługi statków o zanurzeniu co najmniej 12 metrów NIE może być 
przedstawiony dla potwierdzenia doświadczenia w wykonaniu zarówno Zakresu (i) i Zakresu (ii). 
 
Jako wykonanie (ukończenie) kontraktu należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa 
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub równoważnego dokumentu 
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 
 
Zmianie ulegają odpowiedzi na pytania nr 13 oraz 81. 
 


