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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 3 

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

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 12 

Czy możliwa jest ingerencja w nawierzchnię przedmiotu przetargu lub jego częściowa dekompozycja 

w zakresie wymaganym do budowy infrastruktury niezbędnej do realizacji działalności Dzierżawcy 

placu? Działalność ta wymaga między innymi posadowienia fundamentów lub stóp fundamentowych 

dla przyszłych obiektów i budowli lub kotwiczenia obiektów, co może się wiązać z koniecznością 

wycinki/usunięcia części istniejącej nawierzchni. 

Odpowiedź: 

Istniej możliwość ingerencji w nawierzchnię betową w celu posadowienia fundamentów pod obiekt, jednak 

wymaga to uzgodnienia z Wydzierżawiającym, aby nie naruszyć podziemnej infrastruktury. 

Pytanie nr 13 

Jakie są wymiary metryczne (długości) wszystkich boków nieruchomości o pow. 42.500 m2 liczone 

wzdłuż linii wyznaczających zewnętrzne granice placu przeznaczonego do dzierżawy? Alternatywnie 

prosimy o podanie współrzędnych narożników placu lub przekazanie pliku w formacie .dwg 

zawierającego mapę z zaznaczonymi granicami Przedmiotu dzierżawy. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający zamieści na stronie internetowej plik z wymiarami Przedmiotu dzierżawy. 

Pytanie nr 14 

Czy nieruchomość przeznaczona do dzierżawy (Plac nr 2) ma doprowadzone do swojej granicy lub 

w jej pobliże przyłącze do portowej sieci elektro-energetycznej „SN”, z którego będzie mógł 

skorzystać wybrany w przetargu Dzierżawca realizując budowę niezbędnej na potrzeby 

prowadzenia działalności na Przedmiocie dzierżawy sieci wewnętrznej „nn”? Prosimy o wskazanie 

lokalizacji tego przyłącza. 

Odpowiedź: 

Plac nie został wyposażony w przyłącza elektroenergetyczne SN 15 kV dla odbiorców dzierżawiących plac. 

W pobliżu ogrodzenia placu, wzdłuż ulicy Logistycznej, zlokalizowana jest istniejąca sieć 

elektroenergetyczna SN 15 kV (własność ZMPG S.A.), z której po wyrażeniu zgody przez 

Wydzierżawiającego i spełnieniu odpowiednich warunków technicznych będzie możliwe zbudowanie 

takiego przyłącza. 



Pytanie nr 15 

Czy nieruchomość przeznaczona do dzierżawy (Plac nr 2) ma doprowadzone do swojej granicy lub 

w jej pobliże przyłącze do kanalizacji portowej/miejskiej dla odprowadzania ścieków socjalnych - 

bytowych? Prosimy o wskazanie lokalizacji tego przyłącza? 

Odpowiedź: 

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 (Wydzierżawiający zamieści na stronie internetowej rysunek techniczny dot. przyłączy 

wodno-kanalizacyjnych). 

Pytanie nr 16 

Ile czasu przeznaczone jest na wskazane w SP obowiązkowe oględziny Przedmiotu dzierżawy przez 

zgłoszonych przedstawicieli oferenta/dzierżawcy w nieprzekraczalnym terminie poprzedzającym o 2 

tygodnie czas składania ofert? Czy oferent/dzierżawca w czasie oględzin będzie mógł dokonać 

potrzebnych dla siebie pomiarów i zdjęć? 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie przewidział limitu dotyczącego czasu przeznaczonego na samą czynność oględzin 

Przedmiotu dzierżawy. W oparciu o wcześniejsze doświadczenie zakładamy, że czynność oględzin 

powinna zmieścić się w przedziale czasowym 1-3 godzin. Dzierżawca podczas oględzin będzie mógł 

dokonać potrzebnych pomiarów i wykonać zdjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że może wystąpić 

ograniczenie możliwości wykonywania zdjęć dotyczące materiałów/pojazdów/urządzeń składowanych na 

placu.  

Pytanie nr 17 

Czy Wydzierżawiający dopuszcza zmianę daty wydania Przedmiotu dzierżawy wybranemu w 

przetargu Dzierżawcy wskazanej w SP na dzień 1 czerwca 2023 r.? Jeżeli tak, to na jakich warunkach 

i o jaki okres? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że Wydzierżawiający dopuszcza zmianę daty wydania Przedmiotu dzierżawy, jeżeli 

zaistnieją uzasadnione okoliczności, powodujące, że wydanie Przedmiotu dzierżawy nastąpi w termie 

innym niż 1 czerwca 2023 r. Właściwy okres  i warunki zostaną ustalone w zależności od ww. okoliczności.  

Pytanie nr 18 

Gdzie dokładnie znajduje się planowana lokalizacja placu składowego (manewrowo-odstawczego) o 

powierzchni 30.000 m2 wchodzącego w skład przyszłego terminala intermodalnego, o którym jest 

mowa w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Postępowania: „Memorandum Informacyjnym w 

Postępowaniu na Dzierżawę Części Placu Nr 2 w Porcie Gdynia” dołączonym do dokumentacji 

przetargowej. Prosimy o wskazanie współrzędnych placu manewrowo-odstawczego w ramach 

przyszłej inwestycji lub zaznaczenie jego obszaru na udostępnionej mapie informacyjnej. 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający zamieści na stronie internetowej mapę informacyjną. 

 



 

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

Postępowania  

                                                                          

           

                                                                       
                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                                    

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