
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

na: 
„Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie 

Gdynia w latach 2023 – 2024” 

 
……..…………., dnia………… 

……………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Zamawiający: 
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 
ul. Rotterdamska 9 
81-337 Gdynia 
 

*Dane dotyczące Wykonawcy: 
* Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w danych dotyczących 
Wykonawcy należy wpisać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 
 
Nazwa/ Siedziba:............................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu /fax:............................................................................................................................. 
NIP:.......................................................................REGON.......................................................... 
Strona www ...........................................................Adres  e-mail ................................................. 
Adres do korespondencji : 
(należy wypełnić jeżeli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba Wykonawcy): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Oświadczamy, że przekazana przez Zamawiającego na podany wyżej adres korespondencja będzie 
dostarczona Wykonawcy skutecznie. 
 

OFERTA 

 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie 
Gdynia w latach 2023 – 2024” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 
 
1. Oferujemy ryczałtowe ceny jednostkowe za wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia 

w pasie 50 m wzdłuż nabrzeża (Tabelka nr 1) oraz  na akwenie w odległości większej niż 50 m od 
nabrzeża (Tabelka nr 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela nr 1:  „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia 
w latach 2023-2024” - w pasie 50 m wzdłuż nabrzeża:  
 

 
 
      Wyszczególnienie 

1.1 Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie 
do 30 sztuk (w jednym 
zleceniu) 

1.2 Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie 
powyżej 30 szt.(w jednym 
zleceniu) 

                (C1.1) (C1.2) 
wydobywanie drobnych 
przeszkód podwodnych przy 
nabrzeżach w Porcie Gdynia   
w pasie 50 m wzdłuż 
nabrzeża                                                            

 
 

……..…….  zł netto/szt. 
    ….……….  zł brutto/szt. 

 
 

……………… zł netto/szt. 
     ………..…… zł brutto/szt. 

 
 
Tabela Nr 2 – „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie 
Gdynia w latach 2023-2024” - na akwenie w odległości większej niż 50 m od nabrzeża: 

 
 
    Wyszczególnienie  

2.1  Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie  

do 30 sztuk(w jednym 
zleceniu) 

2. 2 Ryczałtowa cena 
jednostkowa za wydobycie  
powyżej 30 szt.(w jednym 

zleceniu) 
(C2.1) (C2.2) 

 Wydobywanie drobnych 
przeszkód podwodnych przy 
nabrzeżach w Porcie Gdynia na 
akwenie w odległości większej niż 
50 m od nabrzeża 

 
 

…………….  zł netto/szt. 
………..…….  zł brutto/szt. 

 
 

…………zł netto /szt. 
………… zł brutto/szt. 

 
Uwaga: W trakcie realizacji zamówienia jednostkowe ceny ryczałtowe, wskazane przez Wykonawcę  
w powyższych  tabelach zostaną przeliczone z uwzględnieniem  niżej podanych  współczynników 
korygujących : 

1) Prace na głębokości większych niż 12,0 m do głębokości 15,0 m – współczynnik 1,1 
2) Prace na głębokości większych niż 15,0 m do głębokości 18,0 m – współczynnik 1,2 

 
2. Parametry cenotwórcze oraz jednostkowe ceny pracy sprzętu używanego do prac 

hydrotechnicznych przyjęte do wyliczenia podanych w ust. 1  jednostkowych  cen ryczałtowych 
prac objętych przedmiotem zamówienia  są następujące:  
1) roboczogodzina (R) -                 ................. zł/rg;  
2) koszty pośrednie (Kp) do R i S - ................ %;  
3) zysk (Z) do R, S, Kp -                 ................. %; 
 4) koszty zakupu (Kz) do M -         ................. %;  
5) holownik do 50 kM -                …………..zł/h;  
6) ponton -                                    …………...zł/h;  
7) łódź robocza -                        …………….zł/h;  
8) baza nurkowa -                       …………….zł/h;  
9) samochód skrzyniowy -       .…………….zł/h;  
10) dźwig kołowy do 10T -       …………….zł/h;  
11)sprężarka -                           …………….zł/h;  
12)spawarka -                            …………….zł/h;  
Wyrażamy zgodę na stosowanie tych parametrów do wyceny ewentualnych robót dodatkowych lub 
zamiennych. 
 

3. Oświadczamy, że  
1) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, uzyskaliśmy od 

Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty; 



2) akceptujemy w pełni, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wyjaśnienia do SWZ oraz modyfikacje tej 
SWZ (w przypadku wyjaśnień lub modyfikacji SWZ przez Zamawiającego); 

3) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Ryczałtowe ceny 
jednostkowe, o  których mowa powyżej, pokrywają wszystkie nasze zobowiązania wynikające 
z zamówienia, a także wszystkie koszty, które mogą być konieczne dla właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

4) spełniamy określone w rozdz. VI SWZ warunki udziału w postępowaniu; 
5) wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 SWZ wraz z załącznikiem nr 3 do Umowy 

„Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę” 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

6) zobowiązujemy się wykonywać prace objęte  przedmiotem  zamówienia w terminach 
wskazanych w SWZ: 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ; 
8) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9) prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/zamierzamy wykonać za 
pomocą Podwykonawców (niepotrzebne skreślić), którzy w ramach niniejszego zamówienia 
wykonają następujące jego części (elementy): 
a) rodzaj prac ……………….(nazwa i adres podwykonawcy) ………………… 

10) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 23 ust. 1 
pkt 3) Regulaminu. 

11) W przypadku wspólnego ubiegania się o  udzielenie zamówienia, prace polegające na 
wydobywaniu przeszkód podwodnych będzie wykonywał wykonawca posiadający zezwolenie 
na wykonywanie robót podwodnych na obszarach morskich o którym mowa w Rozdziale VI 
ust. 2 pkt. 2 SWZ. 

4. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
Oświadczamy, że spełniamy wymagane przez Zamawiającego warunki udziału  
w postępowaniu:  

1) w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) samodzielnie; 
b) polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków * 
* - niepotrzebne skreślić 
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zasobach Wykonawca polega: 
……………………………………………………………………………………….. 

2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
a) samodzielnie; 

 
b) polegamy na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków.* 

* - niepotrzebne skreślić 
Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolności finansowej  
i ekonomicznej polega Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………… 
5. Informujemy, że jesteśmy (należy właściwe zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x”): 
☐mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro); 
☐małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro); 



☐średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 
50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro); 

☐żadne z powyższych. 
6. Oferta przetargowa zawiera ........ ponumerowanych stron. 
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
      ................................................................................. 

................................................................................. 
 

.............................................................................................. 
(Wykonawca lub umocowany przedstawiciel, w przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie: Pełnomocnik; 
pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis) 

 



 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO SWZ 

 

 WYKAZ WYKONANYCH PRAC W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT 
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 
………………., dnia ……………. 

 
……………………………………. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ..................................................... 
Adres  ..................................................... 
Nr telefonu/ fax....................................... 
 

Lp. 

Szczegółowy zakres i 
przedmiot prac oraz 

miejsce ich 
wykonywania 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia 

i zakończenia prac) 

Podmiot, na rzecz 
których roboty 

zostały wykonane 

 
Wartość wykonanych                   

robót (brutto) 

 
1 

   
 

 
2 

   
 

 
3 

   
 

 
 

Do wykazu Wykonawca powinien załączyć referencje lub dokumenty potwierdzające, że prace 
zostały wykonane należycie i terminowo. 

 
 
 
 

.............................................................................................. 
(Wykonawca lub umocowany przedstawiciel, w przypadku 

Wykonawców występujących wspólnie: Pełnomocnik; 
pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis) 

 



ZAŁĄCZNIK NR 
3 

DO SWZ  

 

    WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

 
 

………………., dnia ……………. 
 

…………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

Zamówienie wykonam/y za pomocą osób wymienionych w poniższej tabeli. 
 

Lp. 
Osoby, które będą wykonywać przedmiot 

zamówienia 
Imię, Nazwisko 

Posiadane 
kwalifikacje/uprawnienia 
(wyszczególnić oraz podać 

numer dokumentu 
potwierdzającego 

posiadanie uprawnień) 

Doświadczenie 
zawodowe/Wykonane  

prace 

1. 

 
 
 
…………………………………………. 

Kierownik prac podwodnych  
 

  

2. 

 
 
………………………………………….. 

Nurek 
 
 

  

3.  

 
 
………………………………………….. 

Nurek 
 
 

  

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………
…. 

(Wykonawca lub umocowany przedstawiciel, przedstawiciele, 
w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, 

Pełnomocnik 
pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis) 

 
 



Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia*  

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 

 
……..…………., dnia………… 

(miejscowość) 
 
……………………………………. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ..................................................... 
Adres  ..................................................... 
Nr telefonu/ fax....................................... 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia pn: „Wydobywanie 
drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024” znak 
spawy: ZU-227/SWZ-26/MŁ/2022 
 
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 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. 2022. poz. 835). 1 
 
 

.............................................................................................. 
(Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie biorący udział w 

postępowaniu ; 
pieczęć imienna wraz z podpisem lub czytelny podpis) 

 
*W przypadku wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców; 
niepotrzebne skreślić.  

 
1 Zgodnie z treścią 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, z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



      ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO SWZ 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO 
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH NA 

POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(składane wraz z ofertą – wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach innych podmiotów) 

 
 

………………., dnia ……………. 
 
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia 
dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-
2024” 
 
 
Ja/My niżej podpisany/ni  
 
………………………………………………………………………………………................................ 
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 
 
………………………………………………………………………………………................................ 
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego) 
 
 
będąc upoważnionym/upoważnionymi do reprezentowania: 
 
…………………………………………………………………………………………………................ 

(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………................ 

(wpisać adres podmiotu udostępniającego) 
 
Działając w imieniu i na rzecz wyżej wskazanego podmiotu udostępniającego – zobowiązujemy się do 
udostępnienia…………………………. (wpisać komu) z siedzibą w ……………(wpisać), zwanemu 
dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 
1) zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………………………………... 
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) ………………………………………………………………………………………………....... 
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………………... 
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) sposób i okres wykorzystania udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie 
następujący: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

3) czy i w jakim zakresie podmiot będzie realizował niżej wymienione usługi, których dotyczą 
udostępnione zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................ 

 



 
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich 
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w ww. postępowaniu i udzielenia mu zamówienia 
- przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
 

 
 

………………., dnia ……………. 
 
 

                        
 

……………………………………………… 
   Podpis osób uprawnionych do składania 

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


