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Gdynia, dnia 31.05.2021 r. 
 

Z A R ZĄ D  M O R S K I E G O  P O R T U  G D Y NI A  S . A.  
81-337 G d y n i a, ul. Rotterdamska 9 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Wykonywanie drobnych napraw umocnienia dna przez okres 2 lat w Porcie Gdynia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
„Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego 
Portu Gdynia S.A.” dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.port.gdynia.wydarzenia-przetargi.pl  

2. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonywanie drobnych napraw umocnienia dna przez okres 2 lat 
w Porcie Gdynia.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale IV SWZ. 

3. Treść SWZ z załącznikami jest dostępna na stronie www.port.gdynia.pl, w zakładce „Przetargi 
nieelektroniczne”. Ewentualne pytania i/lub wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia  
i załączonych materiałów przetargowych należy zgłaszać pisemnie do dnia 14.06.2021 r. na które 
Zamawiający udzieli odpowiedzi oraz niezwłocznie zamieści na stronie internetowej w ramach 
przedmiotowego postępowania. 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie § 23 ust 1 pkt. 1), 3) – 5) oraz ust 2 Regulaminu tj:  
a) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w § 

23 ust 1 pkt. 1) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w 
Rozdziale VII ust. 3 SWZ. 

b) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w § 
23 ust 1 pkt. 3) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w 
Rozdziale VII ust. 1 SWZ. 

c) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w § 
23 ust 1 pkt. 4) i pkt. 5) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych 
w Rozdziale VII ust. 2 SWZ. 

d) Zamawiający ustali, czy zachodzi podstawa wykluczenia określona w § 23 ust 2 Regulaminu 
po sprawdzeniu Krajowego Rejestru Długów.  

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki 
udziału w postępowaniu: 

1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
       Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ważnego 
zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich obejmujących port morski w 
Gdyni, wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (zgodnie z ustawą z dnia 17 października 
2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, (tekst jedn. Dz. U. 2021.612); 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie złożonego w tym postępowaniu przez Wykonawcę dokumentu, wskazanego w 
Rozdziale VII niniejszej SWZ ust. 3 pkt. 3) wg formuły „spełnia – nie spełnia”; 
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3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:  
        Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

A. wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
minimum jednej roboty hydrotechnicznej polegającej na realizacji robót związanych  
z wykonywaniem lub naprawą umocnienia dna na akwenach morskich, na głębokościach 
minimum 9 (słownie: dziewięć) m i wartości nie mniejszej niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy) złotych;  

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę –dokumentów i oświadczeń 
wskazanych w Rozdziale VII SWZ ust. 3 pkt. 1), wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

B. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego 
realizacji: 

a) co najmniej 1 (słownie: jedną) osobę, która spełnia następujące wymagania:  
 posiada wykształcenie z zakresu budownictwa hydrotechnicznego oraz uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub 
inżynieryjnej hydrotechnicznej, zgodnie z art. 14, ust. 1, pkt. 2 lub pkt. 3) lit. e) ustawy 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020.1333) dot. samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające na podstawie wcześniejszych 
przepisów, 

 jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia  
15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t.j. Dz. U. 2019.1117), 

b) co najmniej 1 (słownie: jednego) kierownika prac podwodnych posiadającego dyplom 
kierownika prac podwodnych minimum III klasy i uprawnienia do kierowania pracami 
podwodnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac 
podwodnych (tekst jedn. Dz.U. 2021.612), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania 
dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów 
tych dokumentów (Dz.U. 2015.1794) oraz innymi właściwymi aktami wykonawczymi. 

c) co najmniej 2 (słownie: dwóch) nurków posiadających dyplom nurka minimum III klasy, 
zgodnie z ww. ustawą i aktami wykonawczymi. 

Osoby wskazane przez Wykonawcę na powyższe stanowiska [lit. a) - c)] muszą legitymować 
się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się  
w mowie i piśmie. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) tłumacza języka polskiego 
w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.  

  Zamawiający uzna ww. warunek także za spełniony w przypadku wskazania przez Wykonawcę 
osób posiadających ważne uprawnienia odpowiadające uprawnieniom określonym w pkt. a) – 
c), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w  innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r.  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2020.220).  

  Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę –dokumentów i oświadczeń 
wskazanych w Rozdziale VII SWZ ust. 3 pkt. 2), wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
   Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia; 
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Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów wskazanych w 
Rozdziale VII SWZ ust. 3 pkt.4) wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres 2 lat od daty podpisania umowy. 

Każdorazowe przystąpienie do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia będzie 
następować na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego, w którym 
zostanie określony zakres i rodzaj prac oraz termin realizacji 

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

9. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  
przy ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej pok. 20 (parter) w terminie do dnia  
25.06.2021 r. do godziny 09:30. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w sali nr 121 w dniu 25.06.2021 r.  o godz. 
10:00. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie: 
1) prawo zamknięcia postępowania na każdym z jego etapów bez wybrania którejkolwiek z ofert – 

bez podania przyczyny; 
2) prawo modyfikacji niniejszej SWZ i załączników do niej przed upływem terminu składania ofert; 
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 
 
 

Podpisał (-) 
Wiceprezes Zarządu 

Dyrektor ds. Infrastruktury 
i Zarządzania Majątkiem 

Jacek Sadaj 


