
 

 

Gdynia, dnia   20.10.2020 r. 

 

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.  

81-337 G D Y N I A, ul. ROTTERDAMSKA 9 
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: 

 

„Wykonanie przeglądów pięcioletnich wybranych budowli  

hydrotechnicznych Portu Gdynia” 

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień  

na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” dostępnego  

na stronie internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl/pl/przetarg/regulamin-udzielania-

zamowien. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 23 pkt. 1), 3) – 8) Regulaminu,  

w tym, w terminie składania ofert nie widnieją w Krajowym Rejestrze Długów  

[§23 pkt. 4) Regulaminu].  

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 (jednego) projektu budowlanego  

w zakresie branży hydrotechnicznej i 2 (dwóch) ekspertyz stanu technicznego budowli 

hydrotechnicznych w portach morskich; 

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum jednym projektantem  

i jednym sprawdzającym posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającymi doświadczenie w projektowaniu, 

którzy wykonali w sposób należyty w ostatnich pięciu latach - jako projektant lub sprawdzający 

minimum jeden projekt budowlany lub wykonawczy w zakresie branży hydrotechnicznej  

i każdy z nich wykonał minimum jedną ekspertyzę stanu technicznego budowli 

hydrotechnicznych w portach morskich i jedną ekspertyzę stanu technicznego budowli 

hydrotechnicznych w portach morskich; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykażą się posiadaniem ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (z wyłączeniem kar umownych)  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 

3. Zamawiający wymaga wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia w następujących 

terminach:  

1) przeprowadzenie w terminie do dnia 30.04.2021r.  kontroli n/w budowli hydrotechnicznych:  

a) Nabrzeże Belgijskie, 

b) Nabrzeże Francuskie, 

c) Nabrzeże Polskie na odcinku  700 m od polera nr 22 do polera nr 60, 

d) Nabrzeże Stanów Zjednoczonych, 

e) Nabrzeże Helskie II, 

f) Nabrzeże Węgierskie; 

oraz złożenie w terminie do dnia 15.05.2021 r.  w siedzibie Zamawiającego opracowań 

dotyczących wyżej wymienionych obiektów; 

2) przeprowadzenie w terminie do dnia 30.04.2022 r. kontroli n/w budowli  hydrotechnicznych: 

a) Nabrzeże Pomorskie 

b) Nabrzeże Śląskie, 

c) Nabrzeże Duńskie, 

d) Nabrzeże Holenderskie, 
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e) Nabrzeże Indyjskie, 

f) Nabrzeże Oksywskie, 

g) Pirs Południowy; 

oraz złożenie w terminie do dnia 15.05.2022 r.  w siedzibie Zamawiającego opracowań 

dotyczących wyżej wymienionych obiektów; 

3) przeprowadzenie w terminie do dnia 30.04.2023 r.  kontroli n/w budowli hydrotechnicznych: 

a) Nabrzeże Wendy, 

b) Nabrzeże Szwedzkie, 

c) Nabrzeże Portowe, 

d) Nabrzeże Rotterdamskie, 

e) Nabrzeże Czeskie, 

f) Nabrzeże Rumuńskie, 

g) Nabrzeże Bułgarskie, 

h) Nabrzeże Puckie, 

i) Nabrzeże Helskie I, 

j) Nabrzeże Słowackie, 

k) Ostroga Pilotowa, 

l) Torowisko Podsuwnicowe ITK; 

oraz złożenie w terminie do dnia 15.05.2023 r. w siedzibie Zamawiającego opracowań dotyczących 

wyżej wymienionych obiektów. 

4. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną  

na adresy wskazane w Rozdziale VIII ust. 5 SIWZ do dnia 03.11.2020 r. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim. Treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie opublikowana  

na stronie: www.port.gdynia.pl, w zakładce „Przetargi” w ramach przedmiotowego postępowania. 
 

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

brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie; 

2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny. 

6. Oferty przetargowe należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., 

ul. Rotterdamska 9, w Kancelarii Ogólnej pok. 20 (parter), w terminie do dnia  

13.11.2020 r.   do godziny 09.30. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 r.  o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego 

w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, w Sali 121. 

8. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie : 

1) prawo zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert; 

2) prawo modyfikacji niniejszej SIWZ przed upływem terminu składania ofert; 

3) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 


