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ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9 

81-337 Gdynia 

 
 

 

S P E C Y F I K A C J A 

 W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A 
 

w 

 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest: 

 

 

Dostawa zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 (słownie: trzysta) mb 

dla potrzeb Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

 
 

zgodnie z procedurą określoną w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy 

i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego 

www.port.gdynia.pl. 
 

Numer sprawy: DBS/SWZ-12/JR/JZ/DBS-IV/227/3/312/22 

 

 

Zatwierdzona w dniu 11 lipca 2022 roku przez Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. 

Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Pana Kazimierza Koralewskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.port.gdynia.pl/
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ROZDZIAŁ I 

 

OKREŚLENIA I SKRÓTY 

 

 

1. Określenia użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczają: 

1) SWZ  – niniejsza specyfikacja warunków zamówienia; 

2) Regulamin – załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia 

S.A. numer 03/2021 z dnia 01 marca 2021 r. wprowadzający tekst jednolity „Regulaminu 

udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu 

Gdynia S.A.” dostępny na stronie internetowej Zamawiającego 

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

3) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego 

na podstawie Regulaminu oraz SWZ; 

4)  Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni; 

5) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

6) zamówienie – zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale IV SWZ; 

7) Umowa - umowa pisemna w sprawie zamówienia zawarta pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w SWZ; 

8) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1740 z późn. zm.); 

9) Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.); 

10) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Określenia i skróty, o których mowa w ust. 1 zachowują przypisane im znaczenie we wszystkich 

załącznikach do SWZ, w tym we Wzorze Umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

1. Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.; 

2. Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9; 

3. KRS: 0000082699; 

4. REGON: 191920577; 

5. NIP: 9581323524; 

6. Kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300,00 zł;  

7. Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. 

Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Kancelaria Ogólna, pok. nr 20; 

8. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl; 

9. Adresy e-mail w sprawie zamówienia: 

1)  j.romanowska@port.gdynia.pl – w zakresie proceduralnym;  

2) j.zielny@port.gdynia.pl  - w zakresie merytorycznym; 

10. Adres skrzynki odbiorczej Zamawiającego do odbioru faktur elektronicznych:  

e-faktura@port.gdynia.pl; 

http://www.port.gdynia.pl/
mailto:j.romanowska@port.gdynia.pl
mailto:j.zielny@port.gdynia.pl
mailto:e-faktura@port.gdynia.pl
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11. Adres PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania) Zamawiającego, w procesie obsługi 

zamówień publicznych: NIP – 9581323524. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż 

przewidują progi unijne dla zamówień sektorowych, określone w art. 3 ust. 1, pkt. 2) ustawy z dnia 

11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.). 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu,  

o którym mowa w Rozdziale I, ust. 1, pkt. 2) SWZ, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz postanowień SWZ. 

2. Językiem obowiązującym w postępowaniu jest język polski. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w Rozdziale IV § 21  

ust. 5 Regulaminu. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,  

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości  

300 (słownie: trzysta) mb., spełniającej wymagania określone w ust. 4 niniejszego Rozdziału, dla 

potrzeb Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć  na  adres:  

Komenda Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,  

81-338 Gdynia, 

ul. Chrzanowskiego 15/17. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 

4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania, które określone zostały w poniższej tabeli: 

 

L. p. PARAMETR WYMAGANY 

 

I. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

1. 
Zapora przeciwrozlewowa o łącznej długości 300 (słownie: trzysta) mb. przeznaczona 

będzie do tworzenia bariery na powierzchni akwenów portowych  

w czasie likwidacji rozlewów cieczy ropopochodnych, katastrof ekologicznych oraz 

jako zabezpieczenie profilaktyczne. 

 

II. 
 

WYMAGANIA FORMALNE 

 

1. 
Do dostarczonej zapory przeciwrozlewowej Wykonawca dołączy dokumentację  

w języku polskim zawierającą: 

- gwarancję na zaporę przeciwrozlewową, 
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- deklarację zgodności, 

- techniczną kartę danych materiału zapory, 

- instrukcję stosowania i obsługi. 

 

III. DANE TECHNICZNE, CHARAKTRYSTYKA ZAPORY 

 

1. 
Piętnaście sekcji o długości 20 mb. każda, razem 300 mb. 

2. 
Fabrycznie nowa. Rok produkcji: 2022. 

3. 
Wysokość zapory 750 mm. 

4. 
Wolna burta 250 mm (zapora nad powierzchnią wody). 

5. 
Zanurzenie max. 500 mm. 

6. 
Materiał zapory Poliester PCV obustronny o gramaturze min. 900 g/m2 . 

7. Zapora musi posiadać pływaki wypornościowe wykonane z tworzywa piankowego, np. 

z pianki polietylenowej, dzięki czemu będzie niezatapialna i odporna na przebicia. 

 

8. Balast - łańcuch stalowy cynkowany ogniowo, ciężar balastu zapewniający parametry 

określone w pkt.4 i pkt.5.  

 

9. Siła zrywająca materiału PCV na każde 50 mm materiału ok. 4000 N. 

 

10. 
Sposób przenoszenia sił wzdłużnych podczas holowania zapory: taśma nośna  

wszyta w górnej i dolnej części zapory. 

 

11. Zapora winna być wykonana z 20 metrowych odcinków z możliwością łączenia, 

tworząc zestaw dowolnej długości. 

 

12. Możliwość nawijania na zwijadło bez wyginania się zapory. Przy założeniu, że na 

zwijadło można nawinąć 300 mb. zapory - nie może ulec zgnieceniu i odkształceniu. 

 

13. Odporność na słoną wodę, promienie słoneczne i zmienne warunki atmosferyczne. 

 

14. Duża odporność na ścieranie i przebicia. Tunel wzdłuż łańcucha balastowego powinien 

być wzmocniony dodatkową warstwą materiału na całej jego długości, np. poliestrem. 

 

15. Sekcja wyposażona w stabilizatory pionujące, które mają usztywniać zaporę na całej 

jej szerokości oraz przeciwdziałać przechylaniu się całej sekcji. Stabilizatory powinny 

być rozmieszczone pomiędzy każdym segmentem, wmontowane na stałe  

w konstrukcję zapory. 
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16. Zapora musi być łatwo zmywalna, wykonana z materiału odpornego na substancje 

ropopochodne. 

 

17. Łączenie sekcji za pomocą elementów  plastikowych. 

 

18. Oznakowanie taśmą odblaskową każdej sekcji w 5 punktach. Dodatkowo skrajne 

pływaki (segmenty) zapory powinny być w innym kolorze niż zapora, np. żółtym. 

 

19. Zapora musi posiadać jeden komplet trójkątów prowadzących wraz z linami. 

 

20. Zapora musi być tak wykonana, aby można było łatwo łączyć ją z zaporami typu Flexi 

750 posiadanymi przez Portową Straż Pożarną. 

 

21. 
Żywotność zapory min. 5 lat w warunkach normalnej eksploatacji. 

 

5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 

60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia oraz 

ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przez okres nie krótszy niż 60 (słownie: 

sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty odbioru przez Kupującego przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały także zawarte we 

Wzorze Umowy stanowiącym załącznik numer 3 do SWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia i wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  

w terminie do 6 (słownie: sześciu) tygodni od daty podpisania Umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, OPIS WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

 

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

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

2. 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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 



 7 

2) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku  

w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu  

w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem  

w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert  

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 (słownie: 

dwóch) dostaw produktów dla służb MSWiA o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) brutto każda, i wykaże, że dostawy te zostały wykonane 

lub są wykonywane (w przypadku usług ciągłych lub okresowych) należycie. 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę - oświadczeń i dokumentów 

wskazanych w Rozdziale VII SWZ ust. 2, pkt. 4) według formuły „spełnia – nie spełnia”.  

3. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych 

warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie spełnia 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY 

JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW ODRZUCENIA OFERTY, WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 

WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – aktualnego na dzień składania 

ofert; 

2) FORMULARZA OFERTY sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do 

SWZ; 

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) 

miesiące przed ich złożeniem, dla potwierdzenia zasad reprezentacji Wykonawcy chyba, że 

Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał ich adresy internetowe w ofercie. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w bazach danych, Zamawiający 

pobierze je samodzielnie. Zamawiający może po pobraniu tych dokumentów wezwać 
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Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski (w przypadku ich 

dostępności w innym języku); 

4) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub innego środka dowodowego 

potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów – jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów; 

5) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy upoważnienie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii;  

6) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik musi być uprawniony do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy; 

8) opisu produktu, który Wykonawca zamierza dostarczyć, którego autentyczność musi zostać 

poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – sporządzonego według 

załącznika nr 1 do FORMULARZA OFERTY. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni od 

dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, do których należą: 

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) 

miesiące przed ich złożeniem, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał ich adresy 

internetowe w ofercie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych 

dokumentów w bazach danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie. Zamawiający może po 

pobraniu tych dokumentów wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na 

język polski (w przypadku ich dostępności w innym języku); 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat – wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) 

miesiące przed jego złożeniem; a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat 

wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3) zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wystawione nie 

wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed jego złożeniem;  a w przypadku zalegania  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 

innym dokumentem również dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem 

terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  

w sprawie spłat tych należności; 
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4) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 10 (słownie: dziesięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz  

z podaniem ich zakresu, ilości i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz, których 

te dostawy zostały wykonane (nazwa, adres/siedziba), zwany dalej wykazem dostaw. Wykaz 

dostaw powinien być sporządzony na druku stanowiącym Załącznik numer 2 do SWZ.  

Do wykazu Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 

zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być 

w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

były wykonywane. 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać 

na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej lub sytuacji 

finansowej innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków określonych  

w Rozdziale VI SWZ niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek 

dowodowy potwierdzający tę okoliczność oraz oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu  

z tych zasobów; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy; 

3) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których zdolności te są 

wymagane; 

4) podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, odpowiada solidarnie wraz  

z Wykonawcą, który polega na jego zdolności technicznej i zawodowej sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy; 

5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zasoby lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał na zdolnościach 

lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 

7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji podmiotów na zasadach 

określonych w ust. 2 niniejszego Rozdziału, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenie czy stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów, a także w celu wykazania braku 

wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

a) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy, 

b) w terminie określonym w Rozdziale VII, ust. 2 od pkt. 1) do pkt. 3) SWZ, przedkłada  

w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane. 
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4. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu  umowy. Pełnomocnictwo,  

w oryginale, lub w formie kopii poświadczonej notarialnie musi zostać załączone do 

oferty.  

W toku postępowania Zamawiający będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie z poszczególnymi 

Wykonawcami. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

winna wskazywać jako Wykonawcę wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie 

zamówienia; 

2) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 

wskazywać pełnomocnika; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia oraz każdy z tych Wykonawców musi potwierdzić podpisem 

ustanowienie pełnomocnictwa (włącznie z podpisem podmiotu umocowanego na podstawie 

pełnomocnictwa, jeżeli jest on jednym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Ponadto dokument pełnomocnictwa w szczególności powinien wskazywać 

zakres umocowania, tj. określać, czy pełnomocnik jest uprawniony do : 

a) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich  

w postępowaniu oraz zawarcia umowy w ich imieniu, czy też 

b) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich  

w postępowaniu; 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. W przypadku spółek 

cywilnych należy dołączyć umowę spółki cywilnej regulującej sposób reprezentacji spółki na 

zewnątrz; 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia 

wraz z ofertą umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców.  

Treść umowy musi określać: cel działania, okres ważności umowy, zakres umocowania, sposób 

ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z tych 

Wykonawców, zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia określonej w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1, pkt. 1) oraz dokumenty wymienione  

w ust. 2, pkt. 1)-3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (indywidualnie); 

2) FORMULARZ OFERTY wskazany w Rozdziale VII ust. 1, pkt. 2) a także dokumenty 

wskazane w ust. 1, pkt. od 3) do 8) i ust. 2, pkt. 4) składane są wspólnie. 

6. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego 

kursu NBP obowiązującego w dniu opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu na stronie 

internetowej Zamawiającego, podanej w Rozdziale II, pkt. 9) SWZ.  

7. Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą 

zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast informacji, dokumentów, o których mowa w ust. 2, pkt 1), pkt. 2) i pkt. 3) niniejszego 

Rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 
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ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne; 

wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed ich złożeniem.  

9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w ust. 8), zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania 

Wykonawcy. Postanowienia ust. 8 stosuje się. 

10. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

w jednej z następujących form: 

- oryginale,  

- kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo 

winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).  

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty nie są kompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia  

z postępowania lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

17. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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18. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, błędy rachunkowe będące następstwem 

nieprawidłowo przeprowadzonych działań arytmetycznych, które naruszają stosowanie reguł 

matematycznych – nieprawidłowy wynik uzyskany z błędnie wykonanego dodawania, odejmowania, 

mnożenia lub dzielenia. 

 

 

 

ROZDZIAŁVIII 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

 

1. Wszelkiego rodzaju: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zwane dalej 

„Korespondencją” Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej, pocztą 

elektroniczną na adresy podane w Rozdziale II ust. 10 SWZ.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję w formie pisemnej pocztą 

elektroniczną, każda ze Stron, bez odrębnego żądania drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt jej 

otrzymania poprzez przesłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną.  

3. W przypadku składania korespondencji w formie poczty elektronicznej uważa się ją za doręczoną  

w dniu odebrania jej w tej formie przez drugą Stronę. 

4.   Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy zgłaszać na oba adresy e-mail podane  

w Rozdziale II ust. 10 SWZ do dnia 29 lipca 2022 roku.  

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień do treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia  

5 sierpnia 2022 roku, kierując wyjaśnienia do wszystkich Wykonawców, których Zamawiający 

zaprosił do składania ofert, bez podania źródła zapytania, na adres e-mail podany we wniosku  

o wyjaśnienie treści SWZ.  

Uwaga: Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią 

integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) Pan Jarosław Zielny, tel. 58-621-50-89 (w zakresie merytorycznym);  

2)  Pani Jolanta Romanowska, tel. 58-627-44-59 (w zakresie procedury). 

7.   Zamawiający zaleca, aby Korespondencję w formie elektronicznej przesyłać jednocześnie na oba 

adresy e-mail podane w Rozdz. II pkt. 9) SWZ.  

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, Zamawiający na co najmniej 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu związania 

złożoną ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców  

o wyrażenie zgody przez złożenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia na przedłużenie terminu 

związania ofertą tylko raz w toku postępowania. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą 

również samodzielnie, bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, 

to Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 
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ROZDZIAŁ X 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

 

1. Wykonawca złoży ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

niniejszej SWZ, sporządzoną według wzoru FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego 

upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub 

poświadczonej kopii). 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

6. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty – przed upływem 

terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone 

zgodnie z postanowieniami ust. 10, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

7. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacją o przedmiocie 

zamówienia przekazaną w SWZ. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane oraz połączone  

w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a ich łączna liczba może być podana 

w Formularzu oferty. 

10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem:  

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, 

Kancelaria Ogólna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 mb. dla potrzeb Portowej 

Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” 

Nie otwierać przed dniem 11.08.2022 r., godz. 1200 . 

 

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia. 

 

11. W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej oznaczeń wskazanych  

w ust. 10 (ramka), Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia 

koperty przed upływem terminu składania ofert. 

12. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ i musi obejmować realizację całości zamówienia. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Wykonawca może załączyć do oferty foldery, karty techniczne itp. dotyczące oferowanej zapory 

przeciwrozlewowej. 
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ROZDZIAŁ XI 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9  

w Gdyni, w Kancelarii Ogólnej, znajdującej się w holu przy wejściu głównym do budynku, vis a vis 

Recepcji, w pokoju numer 20. 

2. Dzień i godzinę złożenia oferty określa się według dnia i godziny wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej. 

3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. do godziny 1130. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 121 w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 . 

Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Informację z otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty na adresy e-mail 

wskazane w ich ofertach. 

Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać: 

1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;  

2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, jeżeli były wymagane. 

 

 

ROZDZIAŁ 

XII 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 

1. Wykonawcy podają zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do SWZ, całkowitą 

cenę ryczałtową netto, całkowitą ryczałtową cenę brutto obejmującą szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia określony w Rozdziale IV SWZ wraz ze wszystkimi składnikami i dopłatami, w tym, należny 

podatek od towarów i usług VAT według stawki 23% .  

2. Cena podana w ofercie, musi być ryczałtowa, ostateczna, kompletna, jednoznaczna, nadto musi uwzględniać 

wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz załączonym do niej wzorze 

umowy, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty winna być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę musi uwzględniać koszty wszelkich prac i innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

  

ROZDZIAŁ XIII 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

 

1. Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena ryczałtowa brutto za 

kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.  

2. W celu przydzielenia punktów za cenę Zamawiający: 

1) ustali ofertę o najniższej cenie i przydzieli jej najwyższą ilość punktów, tj. 100 punktów; 

2) pozostałym ofertom przydzieli punkty za cenę według udziału procentowego najniższej ceny w 

stosunku do ceny danej oferty, tj. wg wzoru: 
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gdzie: 

Cn – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia – 

najniższa spośród badanych ofert; 

Cb – całkowita cena ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia – oferty 

badanej. 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie; 

2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ; 

3) uzyskała najwyższą punktację w oparciu o podane kryterium oceny. 

4. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

5. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie będzie podlegała zmianom w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na niekorzyść Zamawiającego.  

6. Waluta ceny – PLN. 

7. W przypadku gdy zaoferowana cena cyfrowo i słownie nie będzie tożsama, jako wiążącą Zamawiający 

przyjmie cenę pisaną słownie ze wszystkimi konsekwencjami rachunkowymi. 

8. W przypadku gdy powstanie różnica pomiędzy zaoferowaną ceną netto a ceną brutto, jako wiążącą 

Zamawiający przyjmie oferowaną cenę brutto i dokona stosownych obliczeń rachunkowych i korekt w treści 

oferty. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie merytoryczne  

i formalne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie merytoryczne i formalne.  

2. Wykonawca zawrze z Zamawiającym Umowę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do 

SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. W terminie 3 (słownie: trzech) dni przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia Zamawiającemu pełnomocnictwa do zawarcia Umowy na realizację przedmiotu zamówienia, 

jeśli Umowę ma podpisać osoba nie uprawniona do reprezentacji Wykonawcy –  

w przypadku nie złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy. 

 

 

ROZDZIAŁ XV 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz oferty 

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz dostaw 

ZALĄCZNIK NR 3 Wzór Umowy 

ZAŁĄCZNIK NR 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającgo zasoby 
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ROZDZIAŁ XVI 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

 

1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo: 

1) zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert; 

2) modyfikacji niniejszej SWZ i jej załączników przed upływem terminu składania ofert; 

3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

2. Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie nieobjętym SWZ, w szczególności przesłanki 

odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania, określa Regulamin. 

 

 

ROZDZIAŁ XVII 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

  

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Zarząd 

Morskiego Portu Gdynia S.A. mający siedzibę w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@port.gdynia.pl; 

3) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Dostawę 

zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 (słownie: trzysta) mb dla potrzeb Portowej Straży 

Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą podmioty  

i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora; 

5) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 

niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń; 

6) obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem jest wymogiem 

niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia Umowy; 

7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym  

z SWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 

18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
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fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych 

przekazanych w ramach niniejszego postępowania;  

9) osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego 

postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 


