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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 

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

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 64 

Czy Wydzierżawiający dopuszcza możliwość poprowadzenia przez Dzierżawcę dodatkowych 

przewodów światłowodowych oraz elektrycznych w przepustach zaznaczonych na załączniku nr 2? 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość poprowadzenia przez Dzierżawcę dodatkowych przewodów 

światłowodowych w kanalizacji telekomunikacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu ilości i technologii 

wykonania.  

 

Pytanie nr 65 

Czy istnieje możliwość wydzielenia części infrastruktury istniejącego systemu monitoringu wizyjnego 

CCTV i udostępnienia Dzierżawcy? Podglądu oraz dostępu do zapisu nagrań z wydzielonej części? 

Jeśli nie ma takiej możliwości, czy Wydzierżawiający dopuszcza możliwość instalacji niezależnego 

systemu monitoringu wizyjnego CCTV na przedmiocie dzierżawy? 

Odpowiedź: 

Wydzierżawiający nie wyraża zgody i nie przewiduje takiej możliwości. Informujemy, że nagrania z kamer 

mogą zostać udostępnione właściwym służbom lub Dzierżawcy na uzasadniony wniosek. 

Wydzierżawiający dopuszcza budowę niezależnego systemu monitoringu wizyjnego CCTV, nie mniej 

jednak system musi być wybudowany w uzgodnieniu z komórkami branżowymi Wydzierżawiającego. 

 

Pytanie nr 66 

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia medium optycznego (światłowód) z przedmiotu dzierżawy 

do istniejącej serwerowni (będącej własnością ZMPG), zlokalizowanej na ul. Logistycznej? Czy 

Wydzierżawiający dopuszcza w takim przypadku podłączenie przez Najemcę niezależnej usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu z punktem dystrybucyjnym znajdującym się w budynku 

wspomnianej serwerowni? 

Odpowiedź: 



Istnieje możliwość przeprowadzenia kabla światłowodowego w wymienionej relacji pod warunkiem 

dzierżawy miejsca w kanalizacji telekomunikacyjnej od granicy wynajmowanego placu do budynku 

magazynu na ul. Logistycznej 4. 

Zgodnie z cennikiem koszt dzierżawy to 90zł. netto miesięcznie za każde rozpoczęte 100m 

wydzierżawionej kanalizacji telekomunikacyjnej. Dopuszcza się podłączenie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu do punktu dystrybucyjnego w węźle sieci w budynku magazynu na ul. Logistycznej 4. 

Dodatkowo informujemy, że ZMPG S.A. jest również dostarczycielem szerokopasmowego dostępu do 

Internetu. Jeżeli Wydzierżawiający zechce skorzystać z innego dostawcy szerokopasmowego dostępu do 

Internetu to podłączenie będzie możliwe tylko w przypadku gdy tenże podmiot będzie miał styk swojej 

sieci z infrastrukturą ZMPG S.A. 

 

Pytanie nr 67 

Prosimy o wskazanie na udostępnionej przez Państwa mapie punktów, określających miejsca 

przyłączeń do sieci elektrycznej, wody użytkowej oraz kanalizacji. 

Odpowiedź: 

Przy każdym maszcie oświetleniowym zlokalizowane są rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia 0,4 kV, 

wyposażone w gniazda wtykowe trójfazowe: 32A i 16A oraz gniazdo jednofazowe 16A. Dodatkowo 

wyjaśniamy, że na udostępnionej mapie wskazano przyłącza wod-kan. 

 

 

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

Postępowania  

                                                                          

                                                                                 

                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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