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Gdynia, dnia 26.10.2022 r. 

 

 

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 

81-337 GDYNIA, ul. ROTTERDAMSKA 9 
 

 
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 

„Dostawa z montażem infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych lub PHEV na 

potrzeby floty samochodowej ZMPG S.A.” 

 

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.”, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/ oraz Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl  

2. Adresy e-mail w sprawie zamówienia: 

1) n.dabrowska@port.gdynia.pl, 

2) dc@port.gdynia.pl, 

3) k.janowski@port.gdynia.pl, 

4) m.grabowski@port.gdynia.pl, 

5) m.fiertek@port.gdynia.pl.  

3. Przedmiotem  zamówienia jest:  

1) w zakresie podstawowym dostawa z montażem trzech urządzeń do ładowania samochodów 

elektrycznych w trzech lokalizacjach: ul. Kwiatkowskiego 60, ul. Rotterdamska 9, ul Polska 

17(magazyn H) wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej uwzględniającej 

należyte wykonanie w zakresie inwentaryzacji podłoża, wykonaniem próbnych przekopów 

kontrolnych przed przystąpieniem do wykonania robót celem ostatecznego zweryfikowania 

istniejącej infrastruktury podziemnej, dokonaniem niezbędnych zgłoszeń, uzyskaniem 

odpowiednich pozwoleń oraz wykonaniem wszystkich czynności administracyjnych, które 

umożliwią  funkcjonowanie urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych zgodnie  

z normami oraz obowiązującym prawem, 

2) w zakresie rozszerzonym (prawo opcji) dostawa z montażem stacji ładowania samochodów 

elektrycznych przy ul. Indyjskiej 13 wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji 

projektowej uwzględniającej należyte wykonanie w zakresie inwentaryzacji podłoża, 

wykonaniem próbnych przekopów kontrolnych przed przystąpieniem do wykonania robót 

celem ostatecznego zweryfikowania istniejącej infrastruktury podziemnej, dokonaniem 

niezbędnych zgłoszeń, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń oraz wykonaniem kompletnych 

czynności administracyjnych, które umożliwią  funkcjonowanie urządzeń do ładowania 

samochodów elektrycznych zgodnie z normami oraz obowiązującym prawem.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych. 

5. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Zamówienia w następujących terminach: 

1) dotyczy urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Kwiatkowskiego 60, ul. 

Rotterdamska 9 i ul. Polska 17 (magazyn H): 

a) zakończenie realizacji kompleksowej dokumentacji projektowej – do 14 dni od daty 

podpisania umowy; 

b) wystąpienie/zgłoszenie do właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-

budowlanego – 1 dzień od dnia odbioru dokumentacji 

c) dostawa urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych, montaż, uruchomienie, testy, 

zakończenie robót: 

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/
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− przy ul. Kwiatkowskiego 60 i ul. Rotterdamska 9 do 30 dni od daty zakończenia etapu 

projektowania, 

− przy ul. Polska 17 (magazyn H) do 14 dni od daty zakończenia realizacji dostawy z 

montażem urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych przy  

ul. Kwiatkowskiego 60 i ul. Rotterdamska 9 

(Zamawiający wymaga zakończenia realizacji dostawy z montażem urządzeń do 

ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Polska 17 (magazyn H) nie 

wcześniej niż w roku 2023); 

2) dotyczy stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Indyjskiej 13: 

a) zakończenie realizacji kompleksowej dokumentacji projektowej – do 14 dni od dnia 

uruchomienia (skorzystania) z prawa opcji przez Zamawiającego; 

b) wystąpienie/zgłoszenie do właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-

budowlanego – 1 dzień od dnia odbioru dokumentacji dotyczącej stacji ładowania 

samochodów elektrycznych; 

c) dostawa stacji ładowania samochodów elektrycznych, montaż, uruchomienie, testy, 

zakończenie robót – do 30 dni od daty zakończenia etapu projektowania; 

d) złożenie wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania 

zamontowanej stacji ładowania samochodów elektrycznych – do 5 dni roboczych od dnia 

odbioru robót. 

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 powyższym zakresie; 

 

2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

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

Zamawiający nie precyzuje warunku w powyższym zakresie; 

 

3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 

a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie, wykonał należycie:  

− minimum dwa projekty budowlane lub wykonawcze posadowienia urządzeń  

do ładowania samochodów elektrycznych o mocy minimum 11 kW każda; 

− co najmniej trzech dostaw z montażem infrastruktury do ładowania samochodów 

elektrycznych o mocy minimum 11 kW każda; 

b) dysponuje lub będzie dysponował, w okresie wykonywania zamówienia następującymi 

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia: 

− projektantem i projektantem sprawdzającym posiadającymi uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

− projektantem i projektantem sprawdzającym posiadającymi uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 

− projektantem i projektantem sprawdzającym posiadającymi uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, 

− jedną osobą na stanowisku kierownika robót w branży drogowej posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

− jedną osobą na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-

budowlanej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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− jedną osobą na stanowisku kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych.  

 

Projektanci sprawdzający powinni posiadać minimum 3 lata doświadczenia  

w projektowaniu liczone od daty uzyskania uprawnień. 

 

Kierownicy robót, o których mowa ust. 3 pkt. 3 lit b niniejszego rozdziału winni posiadać  

co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie licząc od daty uzyskania uprawnień. 

 

Osoby, o których mowa w lit. b) niniejszego punktu powinny być członkami 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 poz. 1117). 

 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji pełnionych przy realizacji zamówienia  

w ramach ww. stanowisk przez jedną osobę. 

 

4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  

zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 

podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wskazanych 

w Rozdziale VII ust. 1 pkt 5) – 7) SWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

 

Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania, warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu oceny spełniania tych warunków zostały określone w Rozdziale VI SWZ. 

 

7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

8. 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 SWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą 

liczbę punktów). 

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

w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 20. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2022 r. do 

godziny 10:00.  

10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2022 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego 

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

 

 


