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Dotyczy: Sprostowanie do zapytania ofertowego PO-II.2630.272.21 - Opracowanie 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  
z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Modernizacja toru 
podejściowego do Portu Kontenerowego w Świnoujściu”, a także wraz z wnioskiem o 
ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 
 
 
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego pkt 4 pn. Warunki udziału  
w postępowaniu w następujący sposób: 
 
Było: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie. W celu spełnienia niniejszego warunku 

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi 

polegające na wykonaniu opracowań związanych z ochroną środowiska lub 

oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko, tj. Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w tym 

co najmniej 1 usługę dot. przedsięwzięć realizowanych w całości lub częściowo na 

obszarach morskich oraz co najmniej jedno z wykonanych opracowań powinno 

uwzględniać zakończone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko), które były niezbędne do uzyskania wymaganych 

prawem decyzji i zgód wydawanych przez organy administracji publicznej o wartości 

brutto nie niższej niż 35 000 zł każde opracowanie. Dokumentem potwierdzającym 

spełnienie ww. warunku i prawidłowe wykonanie pracy jest protokół odbioru pracy, 

kopia faktury, referencje lub poświadczenie, które należy załączyć do oferty.” 

 

Winno być: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie. W celu spełnienia niniejszego warunku 

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi 

polegające na wykonaniu opracowań związanych z ochroną środowiska lub 

oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko, tj. Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w tym 

co najmniej 1 usługę dot. przedsięwzięć realizowanych w całości lub częściowo na 
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obszarach morskich), które były niezbędne do uzyskania wymaganych prawem 

decyzji i zgód wydawanych przez organy administracji publicznej o wartości brutto 

nie niższej niż 35 000 zł każde opracowanie. Dokumentem potwierdzającym 

spełnienie ww. warunku i prawidłowe wykonanie pracy jest protokół odbioru pracy, 

kopia faktury, referencje lub poświadczenie, które należy załączyć do oferty.” 

 

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego pkt 8 pn. Miejsce i termin 

złożenia oferty w następujący sposób: 

 

Było: 

„Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia  
03.12.2021 r. z dopiskiem: ‘’ Opracowanie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla 
zadania pn.: „Modernizacja toru podejściowego do Portu Kontenerowego  
w Świnoujściu”” 

 

Winno być:  

„Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia  
08.12.2021 r. z dopiskiem: ‘’ Opracowanie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla 
zadania pn.: „Modernizacja toru podejściowego do Portu Kontenerowego  
w Świnoujściu”” 

 

 

 
 

Z up. Dyrektora  
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

                                                                                                               /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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