
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191920577

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rotterdamska 9

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-337

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 48586274459

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.romanowska@port.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
art. 5 ust. 1 pkt. 2

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sektorowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044700

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności cztery grupy robót
wyszczególnione w załącznikach do SWZ:
1) załącznik nr 1 – roboty bitumiczne;
2) załącznik nr 2 – roboty brukarskie;
3) załącznik nr 3 – roboty betonowe;
4) załącznik nr 4 – roboty związane z organizacją ruchu.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-02-23 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

3. Szczegółowe wykazy elementów robót i prac w poszczególnych grupach robót zawarto w tabelach FORMULARZA
OFERTY stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
4. Roboty drogowe będą realizowane przez Wykonawcę w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe elementów robót i prac
oraz na podstawie zleceń wg zasad opisanych w Rozdziale V SWZ oraz we wzorze Umowy (ramowej) stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.
5. Szczególne warunki wykonywania robót zostały opisane we wzorze Umowy (Ramowej) stanowiącym załącznik nr 4 do
SWZ.
1. Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o zlecenia udzielane Wykonawcy odbywać się będzie w
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okresie 3 (słownie: trzech) lat od daty zawarcia Umowy (ramowej). 
2. Zamawiający przewiduje, że każdorazowe przystąpienie do wykonywania prac i robót będących przedmiotem
zamówienia będzie następować na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego, w którym zostanie
określony wstępny zakres i rodzaj robót oraz koszt i termin ich realizacji.
3. W § 2 wzoru Umowy (ramowej) stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ zostały określone szczegółowe zasady zlecania robót,
w tym terminy ich realizacji, w podziale na:
1) zlecenia bieżące;
2) zlecenia w trybie awaryjnym.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w wysokości 7% (słownie: siedem procent) całkowitej wartości brutto oferty za realizację przedmiotu Umowy, nie
później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed podpisaniem Umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść wymaganego zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) w pieniądzu wpłacone przelewem na konto bankowe Zamawiającego;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ( Dz. U. z 2022 r., nr 2080, ze zm.).
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Strony postanawiają, że:
1) 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci
w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni liczonego od dnia wykonania przedmiotu Umowy i podpisania końcowego protokołu
odbioru robót bez usterek w ramach ostatniego ze zleceń Zamawiającego na mocy zawartej z Wykonawcą Umowy;
2) 30% (słownie: trzydzieści procent) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady [kwota zwrócona będzie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiającego nie później niż w 15. (słownie: piętnastym) dniu po upływie najdalszego okresu
rękojmi za wady].
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
1) dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest najniższa całkowita wartość
brutto oferty: wyliczona na podstawie sumy ryczałtowych cen jednostkowych elementów robót i prac netto w ofercie i
współczynników przyjętych dla poszczególnych rodzajów prac i robót wskazanych w zestawieniach cen jednostkowych
FORMULARZA OFERTY jako wartość netto oferty;
2) każda podana cena jednostkowa netto elementów robót i prac winna zostać pomnożona przez wartość współczynnika
wskazanego dla danej pozycji w tabelkach zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Otrzymane w ten sposób wyniki dla każdej z czterech grupy robót wskazanej w ofercie winny zostać zsumowane przez
Wykonawcę i określone jako wartość netto a następnie brutto oferty;
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