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     Znak sprawy: GM-DGM-6.054.1.2021

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo nr BPS/043-20-793/21 z 14 stycznia br. (które wpłynęło do Ministerstwa 
Infrastruktury 25 stycznia 2021 r.), dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Sławomira Rybickiego 
podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r., przekazuję stanowisko w przedmiocie 
złożonego oświadczenia.

W związku zawartym w pkt 1 oświadczenia pytaniem o wskazanie powodów unieważnienia przetargu 
na budowę wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (dalej: 
MSPiR), uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 
kierownik zamawiającego, czyli w tym wypadku Dyrektor MSPiR.

Dyrektor MSPiR przeprowadził 2 postępowania na budowę statku wielozadaniowego, jednakże zostały one 
unieważnione - pierwsze ze względu na brak zgłoszonych ofert, a drugie ze względu na zmiany 
organizacyjne w MSPiR.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 5 lipca 2019 r. z datą otwarcia ofert wyznaczoną na 30 września 2019 r. 
W trakcie postępowania potencjalni oferenci zgłaszali zapytania, na które MSPiR udzieliła odpowiedzi. 
Zostało również wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołanie od czynności publikacji 
ogłoszenia i publikacji SIWZ. Zarzucono w nim Zamawiającemu sformułowanie warunków odnoszących się 
do zdolności technicznej i zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a przez to 
ograniczający uczciwą konkurencję. KIO oddaliła zarzuty odwołującego. Zmieniono termin składania ofert 
na 14 listopada 2019 r., jednakże ze względu na brak złożonych ofert, 28 listopada 2019 r. postępowanie 
zostało unieważnione. 

Dnia 3 stycznia 2020 r. Dyrektor MSPiR ponownie ogłosił przetarg na budowę statku, natomiast 14 stycznia 
2020 r. (a więc po ogłoszeniu drugiego przetargu), w ramach rozpoczętych konsultacji wewnątrzresortowych 
otrzymał projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie morskim i niektórych innych ustaw, której celem było 
zniesienie (nie likwidacja) MSPiR, jako odrębnej jednostki budżetowej i przejęcie realizowanych przez nią 
zadań przez urzędy morskie. Opracowanie projektowanej ustawy związane było z potrzebą polepszenia 
koordynacji i realizacji zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi 
oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w ramach środków i zasobów będących w posiadaniu 
jednostek podległych ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej. Planowane połączenie struktur 
urzędów morskich i MSPiR miało umożliwić bardziej efektywne i racjonalne ekonomicznie wykorzystywanie 
posiadanego przez urzędy morskie i MSPiR taboru pływającego, obiektów brzegowych oraz wyposażenia. 
Dlatego też, potrzeba budowy statku wielozadaniowego była w ówczesnej sytuacji dyskutowana pod kątem 
zapotrzebowania na ten statek w kontekście funkcjonalności posiadanych przez MSPiR i urzędy morskie 
jednostek i sprzętu, a także z uwzględnieniem parametrów statku w stosunku do potrzeb zadaniowych 
w nowej strukturze funkcjonowania MSPiR.



W wyniku powyższego, 17 lutego 2020 r. Dyrektor MSPiR, działając jako Zamawiający, unieważnił 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wielozadaniowego statku ratowniczego dla 
MSPiR, uzasadniając ten fakt, zgodnie z prawem zamówień publicznych, istotną zmianą okoliczności 
powodującą, że dalsze prowadzenie postepowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
a Zamawiający nie mógł przewidzieć tej okoliczności przed wszczęciem postępowania. Za taką okoliczność 
uznano decyzję o zniesieniu MSPiR i rozesłanie do konsultacji wewnątrzresortowych zmiany ustawy 
o bezpieczeństwie morskim. 

W związku z powyższym, nie zrezygnowano z decyzji o budowie nowego wielozadaniowego statku 
ratowniczego w ogóle, tylko z decyzji o jego budowie w tamtym okresie zmian organizacyjnych w MSPiR 
oraz w określonym przez MSPiR zakresie.

Ponadto, w związku z przedłużającym się procesem przygotowawczym oraz procedurą przetargową na 
budowę statku, istniało ryzyko niezakończenia inwestycji w terminie do 31 grudnia 2022 r., przewidzianym 
w zawartej 13 grudnia 2017 r. pomiędzy MSPiR a Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowie 
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa” ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 (dalej: POIiŚ 2014-2020). Umowa ta została podpisana na kwotę dofinansowania projektu         
ze środków UE w wysokości 238 mln zł, tj. 85% wartości całkowitej projektu, wynoszącej 280 mln zł.

Przedłużająca się procedura przetargowa na budowę statku stwarzała zagrożenie dla zakończenia realizacji 
projektu nawet do końca 2023 r., czyli do końca terminu kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-
2020. Niezakończenie projektu do 2023 r. mogło doprowadzić pod koniec jego realizacji do konieczności 
zwrotu (wraz z odsetkami) środków przyznanych na projekt ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Polska nie utraciła dofinansowania ze środków UE stanowiących 85% 
całkowitej wartości projektu, ponieważ zostało ono ostatecznie przeznaczone na działania polskiego rządu 
zmierzające do przeciwdziałania covid-19. 

Środki unijne w wysokości 238 mln zł, zaplanowane w umowie z 13 grudnia 2017 r. o dofinansowanie 
projektu budowy statku w ramach POIiŚ 2014-2020, miały zostać przeznaczone, zgodnie z wnioskiem 
ówczesnego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazanym Ministrowi Funduszy i Polityki 
Regionalnej, na finansowanie pilnych potrzeb powstałych w ramach zaawansowanych w realizacji projektach 
morskich. Głównie miały służyć finansowaniu zgłoszonego przez Urząd Morski w Szczecinie dodatkowego 
zapotrzebowania na środki w największym projekcie morskim POIiŚ 2014-2020 pn. „Modernizacja toru 
wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” o wartości ok. 1,44 mld zł. W przypadku braku 
możliwości finansowania zwiększonych kosztów tej inwestycji, wynikających ze wzrostu cen rynkowych robót 
wykonywanych w jej zakresie, koszty te musiałyby zostać poniesione z budżetu państwa. 

Mimo, iż Minister Funduszy i Polityki Regionalnej uznał kontynuację wsparcia na realizację projektów 
morskich realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 za kwestię bardzo istotną, to z uwagi na obiektywną 
potrzebę przeznaczenia środków na walkę z COVID-19, zgodnie ze sformułowanymi przez Prezesa Rady 
Ministrów priorytetami, środki zostały wykorzystane na ten właśnie cel - walkę z pandemią COVID-19.

W kwestiach wskazanych w pytaniach nr 2 i 3 oświadczenia, dotyczących strategii zakupu nowych bądź 
modernizacji istniejących jednostek ratowniczych, a także harmonogramu ich wymiany, uprzejmie informuję, 
że Ministerstwo Infrastruktury nie opracowuje strategii ani harmonogramu zakupu i/lub modernizacji statków 
ratowniczych MSPiR, ponieważ za planowanie inwestycji MSPiR odpowiada Dyrektor MSPiR.

W ramach swoich kompetencji Ministerstwo Infrastruktury wspiera MSPiR w zakresie opracowanych strategii 
oraz pozyskiwania środków finansowych na inwestycje planowane do realizacji przez MSPiR w danych 
i kolejnych latach budżetowych, gdyż są to kwestie stanowiące jeden z priorytetów działalności ministra 
do spraw gospodarki morskiej.

Ponadto, budowa statków wielozadaniowych znajduje się wśród typów inwestycji planowanych do 
finansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021-2027 
w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Dlatego też wciąż istnieje możliwość realizacji 
przedmiotowej inwestycji z udziałem bezzwrotnego dofinansowania ze środków UE w ramach krajowego 
programu operacyjnego w latach 2021-2027.



W odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 4 i 5 oświadczenia, uprzejmie informuję, że minister ds. gospodarki 
morskiej nie ma kompetencji do bezpośredniego zakupu i przekazania MSPiR wielozadaniowej jednostki 
pływającej, natomiast, działając jako organ nadzorujący MSPiR oraz dysponent części budżetu 
21 - gospodarka morska, wspiera działalność i inwestycje MSPiR zarówno w kwestii finansowej, jak 
i merytorycznej, zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej.

Administracja morska jest wyposażona w statki wielozadaniowe służące do zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń morza, które na bieżąco uczestniczą w akcjach ratowania życia i mienia na morzu, 
zwalczania zanieczyszczeń olejowych, gaszenia pożarów na statkach, holowań oceanicznych, łamania 
pokrywy lodowej, rozpoznawania skażeń itp. MSPiR dysponuje:

- stacjonującym w Gdyni, wielozadaniowym statkiem „Kapitan Poinc” do zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń olejowych, zdolnym do żeglugi w każdych warunkach pogodowych, o zasięgu pływania 
obejmującym obszar całego Morza Bałtyckiego; dzienna zdolność oczyszczania ok. 1,8 km2 akwenu,

- stacjonującym w Świnoujściu statkiem „Czesław-II” do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na akwenach 
portowych i redach portów; dzienna zdolność oczyszczania ok. 0,7 km2 akwenu,

- zaporami przeciwolejowymi, przenośnymi zbieraczami zanieczyszczeń, urządzeniami z zakresu zwalczania 
zanieczyszczeń chemicznych.

MSPiR jest cały czas szkolona i odpowiednio doposażana tak, aby być w pełnej gotowości w przypadku 
zaistnienia sytuacji związanej z ewentualnym wyciekiem substancji w polskich obszarach morskich i podjąć 
odpowiednie działania w celu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska 
morskiego.

Do działań ratowniczych przygotowane są również Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie, które w 2020 r. 
odebrały dwa statki wielozadaniowe, posiadające funkcje ratownicze oraz zwalczania zagrożeń 
i zanieczyszczeń morza. Są to: stacjonujący w Gdyni wielozadaniowy statek „Zodiak II” oraz stacjonujący 
w Świnoujściu wielozadaniowy statek „Planeta I”, posiadające funkcje lodołamacza, ratownicze 
i przeciwpożarowe oraz służące do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, 
prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. 

Jak już wspomniano powyżej, zakup nowych bądź modernizacja istniejących jednostek ratowniczych wciąż 
jest jednym z priorytetów ministra do spraw gospodarki morskiej. W związku z powyższym, Minister wspierał 
i nadal planuje wspierać MSPiR w jej działaniach, m.in. zapewniając środki finansowe w budżecie państwa 
na realizację zadań i inwestycji MSPiR oraz wspierając MSPiR w pozyskiwaniu dotacji bezzwrotnych 
ze środków Unii Europejskiej, np. w ramach krajowych programów operacyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Marek Gróbarczyk

Sekretarz Stanu
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