
 

 

Gdynia, dnia 18.06.2019r. 

 

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.  

81-337 G D Y N I A, ul. ROTTERDAMSKA 9 
 

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: 
 

Wykonywanie drobnych napraw umocnienia dna przez okres 2 lat 

 w Porcie Gdynia  

 
 

1. 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.”, grudzień 2010 r. z późniejszymi zmianami oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W/w Regulamin i SIWZ są dostępne na 

stronie internetowej Zamawiającego:  

www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 23 pkt. 1), 3) – 7) 

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 jednej roboty hydrotechnicznej 

polegającej na realizacji robót związanych z wykonywaniem i naprawą umocnienia dna 

na akwenach morskich na głębokościach minimum 9 (słownie: dziewięć) metrów i 

wartości nie mniejszej niż minimum 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą realizowały 

niniejszy przedmiot zamówienia, tj.:  

a) co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą, zatrudnioną na stanowisku kierownika budowy, 

która spełnia następujące wymagania:  

   posiada wykształcenie z zakresu budownictwa hydrotechnicznego oraz 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej lub hydrotechnicznej, zgodnie z art. 14, ust. 1, pkt. 2 lub pkt. 3) lit. d) 

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) dot. 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

   jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 

15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 z późn. zm), 

b) co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika prac 

podwodnych III klasy, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami podwodnymi 

zgodnie z Ustawą o wykonywaniu prac podwodnych z dnia 17 października 2003 

roku wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 

października 2015 r. oraz z kompletem aktów wykonawczych 

c) co najmniej 2 (słownie: dwoma ) nurkami minimum III klasy, zgodnie z ww. Ustawą. 

 

 

http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi


 

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykażą 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); 

5) posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie robót podwodnych na obszarach 

morskich obejmujące Port Morski Gdynia wydane przez Urząd Morski w Gdyni 

(zgodnie z Ustawą z dn. 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych); 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na okres 2 lat od daty 

podpisania   umowy. 

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

elektroniczną na adresy wskazane w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ do dnia 26.06.2019 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 

„Wydarzenia/Przetargi” w ramach przedmiotowego postępowania. 

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

arytmetyczna ważona ryczałtowa jednostkowych cen brutto. Zamawiający wybierze ofertę, 

która spełnia wszystkie wymagania SIWZ i jest najtańsza. 

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  

04.07.2019 r. do godziny 09:00. 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz. 9:30, w siedzibie 

Zamawiającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, w Sali Recepcyjnej. 

8. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie, m.in.: 

1) zakończenia przetargu nieograniczonego bez wyboru jakiejkolwiek z ofert; 

2) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 


