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ZU/227/SWZ-45/78/JS/2022 Gdynia, dnia 16.12.2022 r. 

 

do wiadomości Wykonawców 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Dostawa z montażem systemu projekcji na sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A.” 

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-45/JS/2022 

 

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia 

S.A. informuje: 

 

Pytanie nr 1: 

Szanowni Państwo, 

kontaktowałem się z Państwem kilkukrotnie ws tego zapytania, wcześniej byliśmy na wizji lokalnej 

i kilkukrotnie wysłaliśmy oferty Państwu, 

jednak firma która Państwu pomagała w przygotowaniu dokumentacji technicznej dopisała do tego 

przetargu dziesiątki parametrów nie mających żadnego uzasadnienia technicznego i ws do instalacji 

a jedynie, aby nie dopuścić do zakupu innych modeli i marek niż te na które wskazują, chodzi nie tylko 

o projektor + optykę, ale także o wszelkie akcesoria np. do sterowania, do przesyłu sygnałów, 

realizacja przetargu w taki sposób opisanego całkowicie zaburza zasadę uczciwej konkurencji i nie daje 

firmom takim jak nasza złożenie oferty tańszej o kilkadziesiąt tys. złotych co zresztą udowodniliśmy 

wysyłając je Państwu na wcześniejsze zapytania mailowe, zastanawia nas też fakt, że po ostatnich 

zapytaniach gdzie wysłaliśmy oferty poniżej progu ofertowania nie została wybrana żadna oferta, mamy 

podstawy sądzić, że było to spowodowane faktem, że firma która przygotowała opis poprzedni była 

znacznie droższa i nie wygrałaby tamtego zapytania ofertowego, pragniemy zauważyć, że pomaganie 

w przygotowywaniu przetargu stanowi podstawę do odrzucenia oferty takiego oferenta, a także daje 

podstawy do unieważnienia postępowania, nasza firma posiada produkcję ekranów projekcyjnych, 

konstrukcji, ponad 40 Pracowników z wielkim doświadczeniem, jest dystrybutorem wielu projektorów, 

urządzeń do sterowania czy przesyłu sygnałów, jest w stanie wykonać to zamówienie wg nas najtaniej 

na rynku, jednak tak przygotowany opis przetargu uniemożliwia optymalne wydatkowania z budżetu 

Państwa instytucji, 

wnosimy o zmianę opisu wymagań produktowych przetargu pozostawiając jedynie po kilka głównych 

parametrów jak jasność, rozdzielczość, maks. odległość, opis funkcjonalny realnie użytkowany 

i pozostawienie doboru sprzętu profesjonalistom, którzy staną do przetargu i go odp. zrealizują, aby 

wszystkie firmy z rynku mogły wystartować w uczciwie przygotowanym przetargu wydatkowanym 

z pieniędzy publicznych (naszych podatków), 

dod. pewne wytyczne są błędne np. obiektyw, który jest opisany ultrakrótkoogniskowy daje nieco 

rozmyty obraz oraz zaczynający się znacznie poniżej projektora, dlaczego nie można dopuścić 

obiektywu wbudowanego krótszego i większego ekranu projekcyjnego oraz projektora z większą 

jasnością, przyłącza 230V oraz HDMI w zupełności wystarczają do tego zastosowania, dlaczego więc 

jest lista kilkunastu, skoro nigdy nie będą wykorzystane, takich elem. są dziesiątki w tym przetargu 

i wskazują tylko na 1 model 1 producenta. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy 

i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” (zwanego dalej Regulaminem) dostępnego na 

stronie internetowej Zamawiającego https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/. 

Opis przedmiotu zamówienia nie został w żadnym zakresie przygotowany przez jakąkolwiek firmę 

zewnętrzną, został on przygotowany przez Zamawiającego w oparciu o jego potrzeby i wymagania, 

które zostały sprecyzowane po przeanalizowaniu informacji uzyskanych na wizjach lokalnych 

odbywającymi się przed szacowaniem wartości zamówienia. Informacje handlowe uzyskane w formie 

ofert, które zostały zebrane przez Zamawiającego na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu, nie stanowiły 

ofert w rozumieniu przepisów prawa i służyły jedynie do oszacowania wartości zamówienia w celu 

określenia prawidłowej podstawy prawnej (t.j. postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub Regulaminu) dla udzielenia zamówienia, a dalej trybu udzielenia 

zamówienia zgodnie z treścią § 14 Regulaminu. Żadna z ofert stanowiących informację handlową, 

a które zostały przesłane Zamawiającemu na etapie szacowania wartości zamówienia, nie została 

wybrana, ponieważ nie były one częścią postępowania przetargowego, które kończy się wyborem oferty 

lub unieważnieniem postępowania.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – patrz „Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 

16.12.2022 r.” 

 

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące 

i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Podpisał:  

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

Marzanna Mróz 

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/

