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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DZIERŻAWCY 

 

Dotyczy: postępowania na wybór Dzierżawcy części Placu nr 2 przy ul. Logistycznej 

numer sprawy: SP-PS2A/I/2023. 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Rotterdamskiej nr 9, działając                           

w przedmiotowym postępowaniu, jako Wydzierżawiający, w odpowiedzi na pytania Dzierżawcy z dnia 26 

stycznia 2023 r. dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Postępowania, poniżej przekazuje treść pytań 

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 

Jaka jest dokładna powierzchnia placu (opis się różni od specyfikacji) 42.500 / 30.961? 

Odpowiedź: 

Powierzchnia przedmiotu dzierżawy wynosi 42 500 m2 (rozdział III Memorandum Informacyjnego oraz 

Załącznik nr 7 do Specyfikacji Postępowania).  

Pytanie nr 2 

Czy istnieje możliwość zabudowy kontenerowej biurowej – kontenerami socjalno-bytowymi? 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń 

wynikających z prawa budowlanego oraz uprzednim zaopiniowaniu przez pracowników działów 

technicznych ZMPG S.A. 

Pytanie nr 3 

Czy plac posiada przyłącze : 

• Elektryczne zapewniające podłączenie zaplecza biurowo-socjalnego oraz części małego 

warsztatu z możliwością ładowania Rechstracker elektryczny/sam. osobowe 

• Wodne zapewniające podłączenie zaplecza biurowo-socjalnego 

• Kanalizacyjne – podłączenie zaplecza biurowo-socjalnego 

• Łącze Internetowe (światłowód)  

 

Odpowiedź: 

Place przy ul. Logistycznej były projektowane i są zbudowane pod kątem składowania i obsługi 

kontenerów. Nie ma na ich terenie przyłączy/instalacji elektrycznych przewidzianych do zasilania obiektów 

biurowo-socjalnych, warsztatów lub ładowarek samochodowych. Natomiast zbudowano instalacje 

elektryczne przeznaczone do wykonywania drobnych robót remontowych. Przy każdym maszcie 

oświetleniowym istnieją rozdzielnice „Remontowe” służące do tych celów. 

Przyłącze wody Ø32mm wyprowadzone w odległości ok. 45m od wjazdu. Studnia  wodomierzowa 

zlokalizowana w terenie zielonym w obrębie placu w rejonie wjazdu przygotowana do montażu licznika. 



Przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160mm wyprowadzone w odległości ok. 45m od wjazdu. Odprowadzenie 

do zbiornika na nieczystości płynne (szambo) zlokalizowanego w terenie zielonym w obrębie placu w 

rejonie wjazdu (w załączeniu rysunek techniczny dot. przyłączy wodno-kanalizacyjnych). 

Plac nie jest wyposażony w łącze światłowodowe. 

Pytanie nr 4 

Czy plac posiada instalację (sieć) hydrantową p.poż.? 

Odpowiedź: 

Tak. Woda z sieci hydrantowej służy wyłącznie zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Zabrania 

się poboru wody z hydrantów w innych celach. 

Pytanie nr 5 

Jak jest nośność płyty placu na m2? 

Odpowiedź: 

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni betonowej placu wynosi 20T/m2. 

Pytanie nr 6 

Czy plac jest oświetlony ; jakie wynosi lux na m2 

Odpowiedź: 

Tak, plac jest oświetlony (30 lux/m2). 

Pytanie nr 7 

Jaki jest przewidywany termin najmu (lat? miesięcy?) przy umowie 10 lat ; wd. przepisów umowa 

przechodzi na czas nieokreślony. Stąd to pytanie. 

Odpowiedź: 

Okres dzierżawy wynosi 5 (pięć) lat z możliwością dalszego przedłużenia umowy na mocy zgodnego 

porozumienia Stron na okres nie dłuższy niż o kolejne 5 (pięć) lat (łącznie maksymalnie 10 lat), pod 

warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych przez Wydzierżawiającego. 

 

Pytanie nr 8 

Czy możliwe jest składowanie: 

• Kontenerów morskich 10”20”30”40”45”45HCPW” oraz innych platform kontenerowych 

np. 29PY 

• Kontenerów według RID – materiały niebezpieczne (Kontenery z towarami 

niebezpiecznymi spełniające wymagania techniczne podane w części 7 przepisów RID / 

Załącznik 2 do SMGS i w instrukcji obsługi kontenerów z towarami niebezpiecznymi.) 

• Składowania wyrobów stalowych (półproduktów jak i wyrobów gotowych) takich jak : 

▪ Blachy w kręgach  

▪ Blachy płaskie 

▪ Kształtowniki (różne)  

▪ Pręty zbrojeniowe 

▪ Konstrukcje stalowe 

▪ Szyny  

• Składowania (przeładowania) bel papieru (kontener, luzem) 

• Składowania szkła (tafle)  

 



Odpowiedź: 

Wydzierżawiający dopuszcza składowanie wyżej wymienionych ładunków z tym zastrzeżeniem, że: 

• działalność Dzierżawcy na Przedmiocie dzierżawy musi zagwarantować obrót kontenerami, 

• Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości prefabrykowania/montowania konstrukcji 

stalowych na Przedmiocie dzierżawy,  

• składowanie kontenerów zawierających materiały niebezpieczne jest możliwe po uzyskaniu 

przez Dzierżawcę stosownych zezwoleń wymaganych w polskim prawie. 

 

Pytanie nr 9 

Czy istnieje możliwość postoju pojazdów ciężarowych przed bramą wjazdową na plac, w rozumieniu 

kolejki do wjazdu / wyjazdu 

Odpowiedź: 

Dzierżawca powinien zapewnić taką obsługę samochodów ciężarowych na Przedmiocie dzierżawy aby nie 

utrudniać korzystania z ulicy Logistycznej innym użytkownikom. 

Pytanie nr 10 

Czy istniej możliwość przebudowania bramy wjazdowej (posterunek ochrony) 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający dopuszcza taką możliwość jednak projekt powinien zostać pozytywnie zaopiniowany 

przez dział techniczny Wydzierżawiającego ponadto przebudowa bramy wjazdowej oznacza zmianę 

szerokości wjazdu co wymagało będzie uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni. Dzierżawca musi liczyć 

się z koniecznością zmiany projektu według przedstawionych wytycznych.   

Pytanie nr 11 

Czy istniej możliwość zabudowy wagi najazdowej T-50 (60) przy bramie wjazdowej 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie wyklucza takiej możliwości jednak aby wyrazić zgodę na montaż wagi konieczne 

jest przedstawienie specyfikacji technicznej, sposobu montażu wagi, rodzaju zasilania itp. 

 

Odpowiedzi na pytania są dla Dzierżawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji 

Postępowania  

                                                                          

           

                                                                       
                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                 ………………………………………  
                                                                                                   Dominik Sychowski 
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