
SP-PS2A/I/2023 - 1                                                                            Gdynia, dnia 1 marca 2023 r. 

 

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 16 

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

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 19 

Rozdział VI ust.1 pkt 2) dotyczący warunków dotyczących doświadczenia Dzierżawcy: 

a) Czy użyte w pkt (i.) oraz (ii.) określenie „lokalizacja” dotyczy tylko miejsc zlokalizowanych w 

Polsce ? 

b) czy Dzierżawca w zakresie wymogu dotyczącego zarządzania i eksploatowania wydzieloną 

infrastrukturą do wyładunku, załadunku i składowania kontenerów o powierzchni nie mniejszej niż 

10.000 m2 w jednej lokalizacji może wykazać lokalizacje położone poza Polską ? 

c) Czy w zakresie warunku dotyczącego przeładowania co najmniej 20 tyś TEU uwzględniane 

powinny być także lokalizacje Dzierżawcy położone poza Polską? 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający za lokalizację uznaje konkretną miejscowość przy czym nie ma znaczenia czy 

miejscowość jest położona w Polsce czy też poza granicami kraju.  

Pytanie nr 20 

Rozdział VII ust.1 pkt 2) dotyczący dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

Postępowaniu: 

a) Jakie dokumenty w zakresie lit c) powinien przedłożyć Dzierżawca, który jest spółką publiczną i 

jako taki zgodnie z art. 58 pkt 5) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15) wyłączony jest z obowiązku 

wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych ? 

b) Czy Dzierżawca będący spółką publiczną w tym zakresie powinien złożyć informacje z 

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczące ujawnionych przez niego publicznie 

(np. na stronie internetowej) akcjonariuszy podlegających wpisowi do tego Centralnego Rejestru? 

c) Czy sformułowanie użyte w Rozdziale VII ust.1 pkt 2) lit. b) SP dotyczące okresu za które 

Dzierżawca zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie finansowe, tj. „za okres nie dłuższy niż 

ostatnie 3 lata obrotowe” oznacza, że wystarczające jest przedłożenie przez Dzierżawcę jedynie 

sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (jeden rok obrotowy), czy też Dzierżawca 

powinien przedłożyć sprawozdania finansowe z okres „nie krótszy niż ostatnie 3 lata obrotowe” , 



d) Czy zgodnie z Rozdziałem VII ust.1 pkt 2) lit. b) SP jeżeli rok obrotowy Dzierżawcy pokrywa się 

z rokiem kalendarzowym, a ustawowy termin do sporządzania sprawozdania finansowego 

Dzierżawcy za rok obrotowy 2022 r. upływa w dniu 31 marca 2023 r., to ostatnim rokiem obrotowym 

za który Dzierżawca powinien przedłożyć sprawozdanie finansowe jest rok 2021 r.? 

e) Czy zgodnie z Rozdziałem VII ust.1 pkt 2) lit. b) Dzierżawca wraz z przedkładanymi 

sprawozdaniami finansowymi, powinien również przedłożyć sprawozdanie z działalności jednostki, 

o którym mowa w art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 120). 

Odpowiedź: 

a) Jeżeli Dzierżawca jest wyłączony z tego obowiązku na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów to Wydzierżawiający nie będzie wymagał złożenia tego dokumentu. 

b) Tak powinien złożyć takie informacje. 

c) Wydzierżawiający zmieni Specyfikację Postępowania w zakresie tego punktu zastępując zwrot 

„nie dłuższy niż” zwrotem „za okres 3 ostatnich lat obrotowych” tak aby intencja była 

jednoznaczna. 

d) Tak. 

e) Wydzierżawiający nie wymaga przedkładania sprawozdań z działalności jednostki. 

Pytanie nr 21 

Rozdział XII ust. 5 / Załącznik Nr 7 do SP Formularz oferty ostatecznej: 

a) Na poniesienie jakich sankcji narażony jest lub jakie konsekwencje poniesie Dzierżawca, w 

przypadku gdy po zawarciu Umowy Dzierżawy nie osiągnie deklarowanego minimalnego rocznego 

przeładunku kontenerów realizowanego na Przedmiocie dzierżawy wyrażonego w jednostkach TEU? 

Odpowiedź: 

W przypadku jeżeli suma przeładowanych TEU w ciągu danego Okresu rozliczeniowego będzie niższa od 

wielkości Minimalnego Przeładunku Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę kwotą równą iloczynowi 

stawki w wysokości 5,00 zł netto/TEU i różnicy pomiędzy wielkością Minimalnego Przeładunku a 

wielkością faktycznie przeładowanych TEU. Stosowny zapis zostanie dodany do umowy dzierżawy 

stanowiący załącznik do Specyfikacji Postępowania.  

Pytanie nr 22 

Rozdział XX ust. 1 lit c) (Inne Postanowienia): 

a) Jako, że użyte w SP określenie „niezwłocznie” jest niejednoznaczne to z jakim konkretnie (ilu 

dniowym) wyprzedzeniem Wydzierżawiający zamieści informację o zmianach wprowadzonych w SP 

na swojej stronie internetowej, celem zapewnienia wystraczającego czasu dla Dzierżawcy do 

dostosowania oferty ostatecznej do zmian wprowadzonych w SP i jednoczesnego nienaruszenia przez 

Wydzierżawiającego zasad określonych w art. 72 §2 kodeksu cywilnego? 

b) Czy Wydzierżawiający przewiduje możliwość zmiany SP w dniu poprzedzającym lub w dniu 

stanowiącym termin składania ostatecznych ofert ? 

Odpowiedź: 



Wydzierżawiający w zależności od charakteru zmiany SP oraz okresu jaki pozostanie od momentu 

publikacji zmiany na stronie do terminu składania ofert ostatecznych uwzględni czas na niezbędne 

modyfikacje ofert lub uzupełninie dokumentów dokonując ewentualnego przesunięcia terminu składania 

ofert ostatecznych. Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnej zmiany w SP na 

dzień przed złożeniem ofert ostatecznych nie zmieniając jednocześnie terminu składania ofert ostatecznych.  

Pytanie nr 23 

Rozdział XX ust. 2 (Inne postanowienia): 

a) Czy do postępowania, którego dotyczy SP mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) jeśli tak to w 

jakim zakresie ? 

b) Czy do postepowania, którego dotyczy SP mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) 

Odpowiedź: 

a) Nie.  

b) Nie. 

Pytanie nr 24 

Załącznik Nr 6 do SP Wzór Umowy Dzierżawy: 

a) Jaka jest wysokość kwoty rocznej, stanowiącej równowartość opłat publicznoprawnych, o której 

mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 6 do SP Wzór Umowy Dzierżawy? 

b) Czy mając na uwadze, że § 13 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 6 do SP Wzór Umowy Dzierżawy, SP 

przewiduje minimalną stawkę czynszu związanego z Minimalnym przeładunkiem, a jeżeli tak jaka 

jest to stawka? 

c) Czy mając na uwadze, że § 13 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 6 do SP Wzór Umowy Dzierżawy 

przewiduje „czynsz związany z Minimalnym przeładunkiem w jednostkowej stawce netto: [oferta] zł 

za TEU przeładowane na plac w pierwszej (jednej) relacji”, to w ofercie ostatecznej składanej przez 

Dzierżawcę powinna zostać podana taka oferowana jednostkowa stawka netto za TEU przeładowane 

na plac w pierwszej (jednej) relacji, a jeżeli tak to jaki ma ona wpływ na kryteria i sposób oceny 

oferty? 

d) Na czym polega i w jaki formalnie sposób ma nastąpić wniesienie przez Dzierżawcę zabezpieczenia 

w formie pokrycia kosztów przywrócenia Przedmiotu Dzierżawy do stanu pierwotnego zgodnie z § 

17 ust. 3 pkt. 4) Załącznika nr 6 do SP Wzór Umowy Dzierżawy? 

e) Na czym polega i w jaki formalnie sposób ma nastąpić wniesienie przez Dzierżawcę zabezpieczenia 

w formie pokrycia kosztów usunięcia oraz likwidacji rzeczy Dzierżawcy z Przedmiotu Dzierżawy 

zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 5) Załącznika nr 6 do SP Wzór Umowy Dzierżawy? 

Odpowiedź: 

a) Opłaty publicznoprawne według stawek w roku 2023 za część Placu nr 2 o pow. 42 500 m2 położonego 

przy ul. Logistycznej 1 o numerze inwentarzowym 220-4065 wynoszą: 

• Roczna opłata za użytkowanie wieczyste:   42.500 m2  x  0,70 zł/m2  =  29 750,00 zł, tj. miesięcznie:  

2 479,17 zł. 

b) Wydzierżawiający przewidział stawkę w wysokości 5,00 zł netto/TEU. Umowa dzierżawy zostanie 

uzupełniona o stosowny zapis. 



c) Stawka w wysokości 5,00 zł netto/TEU zostanie wprowadzona do umowy dzierżawy przez 

Wydzierżawiającego. Nie przewiduje się jej modyfikowania przez Dzierżawcę. Kryteria oceny opisane w 

Rozdziale XIV SP pozostają niezmienione.  

d) Punkty 4 i 5 z wymienionego paragrafu powinny znaleźć się w ustępie 2. Wydzierżawiający dokona 

zmiany Umowy Dzierżawy w tym zakresie. 

e) Punkty 4 i 5 z wymienionego paragrafu powinny znaleźć się w ustępie 2. Wydzierżawiający dokona 

zmiany Umowy Dzierżawy w tym zakresie. 

 

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

Postępowania  

                                                                          

           

                                                                       
                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                                    

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