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Gdynia, dnia 08.04.20201r. 

 

Z A RZ ĄD  MO RSKI EGO  P OR TU  G DY N I 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: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Zalądowienie Basenu II, etap I  

(Nabrzeże Remontowe) w Gdyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w 

 trakcie realizacji robót budowlanych” 

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 opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Zalądowienie Basenu 

II, etap I (Nabrzeże Remontowe) w Gdyni” i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót.  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 20.04.2021 r. na które 

Zamawiający udzieli odpowiedzi oraz niezwłocznie zamieści stronie internetowej w ramach 

przedmiotowego postępowania. 

4. Zamawiający informuje, że w dniu  16.04. 2021 r. (piątek)  o godz. 11:00 przeprowadzi wizję 

lokalną, która umożliwi Wykonawcom dokładne zaznajomienie się z terenem objętym przedmiotem 

zamówienia. Miejsce spotkania: 81-342 Gdynia, ul. Jerzego Waszyngtona 1 (w pobliżu bramy 

wjazdowej na teren Stoczni Nauta).  Uczestnictwo w wizji lokalnej jest nieobowiązkowe. 

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie § 23 Regulaminu: 

1) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie § 23 

ust.1, pkt 1) Regulaminu oraz szczegółowo określonych w Rozdz. VI, ust. 2 SWZ, Zamawiający 

żąda złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust.1 pkt. 5) - 7) SWZ; 

2) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie § 23 

ust.1, pkt 4) i pkt 5) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych  

w Rozdziale VII ust.1 pkt. 2) - 4) SWZ; 

3) Zamawiający samodzielnie ustali, czy zachodzi podstawa wykluczenia określona  

w § 23 ust. 2 Regulaminu po sprawdzeniu Krajowego Rejestru Długów.  
 

6. 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 precyzuje warunku w tym zakresie. 

2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

3) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie należycie wykonał: minimum jeden projekt budowlany i jeden projekt 

wykonawczy budowy lub przebudowy, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333.), obiektu (budowli) hydrotechnicznej, 

na które oddziałuje środowisko morskie, o wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 

200 000 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych netto), dla której uzyskana została decyzja 
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o pozwoleniu na budowę. Za termin wykonania dokumentacji projektowej uznaję się datę 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
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.1 pkt. 5), wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

4) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

Zamówienia tj.: 

projektantem i sprawdzającym posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń zgodnie z 

art. 14 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020 1333), w 

specjalności hydrotechnicznej lub im odpowiadającej, którzy wykonali w sposób należyty w 

ostatnich pięciu latach - jako projektant lub sprawdzający - minimum jeden projekt budowlany i 

jeden projekt wykonawczy budowy lub przebudowy obiektu (budowli) hydrotechnicznej, na 

którą oddziałuje środowisko morskie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane; (t.j. Dz.U.2020.1333) o łącznej wartości minimum 100 000 zł netto (słownie: sto 

tysięcy złotych).  

 uwaga: Za termin wykonania dokumentacji projektowej uznaje się datę uzyskania decyzji  

  o  pozwoleniu na budowę.  

       przy czym: 

− ww. osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia powinny należeć do 

właściwej izby samorządu zawodowego, 

− projektant powinien posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu liczone 

od daty uzyskania uprawnień, 

− sprawdzający powinien posiadać minimum 10-letnie doświadczenie w projektowaniu 

liczone od daty uzyskania uprawnień; 
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału dot. osób zdolnych do wykonania 

zamówienia w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu 

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VII SWZ ust.1 pkt. 6), wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”. 

5) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

     Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na dzień składania 

ofert posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadanego mienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 

500.000,00 zł (pięćset tysięcy zł) na jedno i wszystkie zdarzenia.  
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. 1 pkt. 7), wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

7. Zamawiający wymaga wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w 

następujących terminach: 

1) wykonanie mapy do celów projektowych - w terminie 12-tu tygodni od daty podpisania 

umowy;   

2) wykonanie badań geotechnicznych – nie dłużej niż do 20 tygodni od daty podpisania 

umowy; 

3) złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz złożenie wniosku o pozwolenie na wznoszenie i wykonywanie konstrukcji i urządzeń 

na polskich obszarach morskich - na podstawie Pełnomocnictwa otrzymanego od 

Zamawiającego - w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy;  

4) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie Pełnomocnictwa 

otrzymanego od Zamawiającego - w terminie 7 dni od daty, gdy decyzja o pozwoleniu na 

wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich wydana na podstawie art. 23 ustawy o obszarach morskich RP i 

administracji morskiej stanie się ostateczna: 
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5) opracowanie Projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz wielobranżowego 

Projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzgodnieniami i przedłożenie 

Zamawiającemu - w terminie do 20 tygodni od daty otrzymania wyników badań 

geotechnicznych; 

6) wystąpienie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę -   w terminie do 7 dni od dnia bezusterkowego odbioru wielobranżowego projektu 

architektoniczno-budowlanego przez Zamawiającego oraz otrzymania od Zamawiającego 

Pełnomocnictwa i stosownych oświadczeń o prawie dysponowania gruntem na cele 

budowlane dla wszystkich działek, na których będzie realizowana inwestycja; 

7) opracowanie wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzgodnieniami, 

STWiORB, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne 

branże i etapy oraz wszelkich pozostałych opracowań - w terminie do 12 tygodni od daty 

odbioru wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego przez Zamawiającego; 

8) sprawowanie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji robót budowlanych oraz 

wykonywanie innych czynności z tym związanych - zgodnie z rozdz. IV, ust.2, pkt 16 

SWZ. 
 

8. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest ryczałtowa cena 

brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.   Zamawiający uzna za najkorzystniejszą 

ofertę Wykonawcy, którego oferta: 

a. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie; 

b. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ; 

c. uzyska najwyższą punktację w oparciu o podane kryterium oceny. 

 

9. Wykonawca jest związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

11. 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  

28.04.2021 r. do godziny 09:30. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w sali nr 121 w dniu 28.04.2021 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. 

 


