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Gdynia, dnia 19.01.2023 r. 
 
 

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 
81-337 GDYNIA, ul. ROTTERDAMSKA 9 

 
 

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na usługę pn.: 
 
 

„Monitoring gatunków obcych w Porcie Gdynia w roku 2023” 

 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu 
udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”, 
zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: 
https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/ oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 
1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl  
2. Adresy e-mail w sprawie zamówienia: 

1) d.mroz@port.gdynia.pl,  
2) e.bialowas@port.gdynia.pl, 
3) m.fiertek@port.gdynia.pl.  

3. Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie badań gatunków obcych w wodach portowych w roku 
2023: 
1) Etap I – pobór prób oraz wykonanie specjalistycznych analiz prób biologicznych  

i parametrów środowiskowych – zakwit wiosenny; 
2) Etap II – pobór prób oraz wykonanie specjalistycznych analiz prób biologicznych  

i parametrów środowiskowych – maksimum letnie; 
3) Etap III – wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu opracowania z przeprowadzonych badań 

wraz z tłumaczeniem na język angielski. 
Monitoring gatunków obcych w Porcie Gdynia w roku 2023 musi zostać przeprowadzony zgodnie 
z wspólną zharmonizowaną procedurą dla państw – Stron HELCOM i OSPAR w zakresie udzielania 
zwolnień w ramach Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami 
balastowymi i osadami, Prawidło A-4 / Joint Harmonised Procedure for the Contracting Parties of 
HELCOM and OSPAR on the granting of exemptions under International Convention for the Control 
and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, Regulation A-4 Adopted as OSPAR 
Agreement 2013-09 and by HELCOM Ministerial Meeting Copenhagen 3 October 2013 Amended 
by HELCOM HOD 48-2015 (June) and OSPAR Agreement 2015-01 and HELCOM HOD 59-2020 and 
OSPAR Agreement 2020-01 opublikowanymi na stronie: https://helcom.fi/wp-
content/uploads/2021/01/HELCOM-OSPAR-Joint-Harmonized-Procedure-for-BWMC-A-4-
exemptions_2020.pdf   

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert wariantowych. 

5. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Zamówienia w następujących terminach: 
1) Etap I – do dnia 30 czerwca 2023 r.; 
2) Etap II – do dnia 31 grudnia 2023 r.; 
3) Etap III – do 1 roku od daty podpisania umowy. 

 

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/
http://www.port.gdynia.pl/
mailto:d.mroz@port.gdynia.pl
mailto:e.bialowas@port.gdynia.pl
mailto:m.fiertek@port.gdynia.pl
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/01/HELCOM-OSPAR-Joint-Harmonized-Procedure-for-BWMC-A-4-exemptions_2020.pdf
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/01/HELCOM-OSPAR-Joint-Harmonized-Procedure-for-BWMC-A-4-exemptions_2020.pdf
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/01/HELCOM-OSPAR-Joint-Harmonized-Procedure-for-BWMC-A-4-exemptions_2020.pdf


Strona 2 z 3 

 

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki  
udziału w postępowaniu: 
 

1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
 

Zamawiający nie precyzuje warunku w powyższym zakresie; 
 

2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 
Zamawiający nie precyzuje warunku w powyższym zakresie; 
 

3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) wykaże, że: 

− spełnia kryterium jakości zgodne z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 lub norm ją 
poprzedzających (ISO 9000, EN-45001) lub  

− objęty jest programem jakości pomiarów HELCOM [HELCOM Quality Assurance Programs 
for phytoplankton (PEG) oraz zooplankton (ZEN)] lub spełnia wymogi wytycznych OSPAR 
JAMP w zakresie zapewnienia jakości monitoringu biologicznego lub  

− zaakceptowany został przez Departament Gospodarki Morskiej Wydziału Ochrony 
Środowiska Morskiego Ministerstwa Infrastruktury, 

zgodnie z Appendix 2: Criteria for quality assured laboratories do wspólnej zharmonizowanej 
procedury dla państw – Stron HELCOM i OSPAR w zakresie udzielania zwolnień w ramach 
Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi 
i osadami, Prawidło A-4, o której mowa w Rozdziale IV ust. 3 SWZ; 

b) wykaże, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wyrażające się należytym 
wykonaniem w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 
(słownie: jednej) usługi polegającej na wykonaniu monitoringu biologicznego o wartości co 
najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto; 

c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji, tj. osobami 
spełniającymi niżej wymienione wymogi:  

− co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. inwentaryzacji 
makrozoobentosu, posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
lub rolniczych, specjalizacja: biologia morza lub oceanografia oraz minimum 5 (słownie: 
pięć) lat doświadczenia zawodowego w pracach terenowych nad zoocenozą dna 
morskiego, 

− co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. inwentaryzacji 
planktonu, posiadającą wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych lub 
rolniczych specjalizacja: biologia morza lub oceanografia oraz minimum 5 (słownie: pięć) 
lat doświadczenia zawodowego w pracach terenowych nad badaniem planktonu;  

 
Przy czym doświadczenie w pracach terenowych należy rozumieć jako doświadczenie w 
wykonywaniu zakończonych badań lub monitoringów. 

 
Osoby wskazane przez  Wykonawcę na powyższe stanowiska (tiret pierwsze i drugie) muszą 
legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 
porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku osoby nieznającej języka polskiego, 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) 
tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym 
a personelem Wykonawcy.   
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wskazania osób posiadających 
wykształcenie wyższe odpowiadające wskazanym w tiret pierwsze i drugie, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w innych niż Rzeczpospolita 
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz Konferencji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub innymi przepisami prawa.  

 
d) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wszystkimi narzędziami do pobierania 
próbek wyszczególnionymi w Uzupełnieniu numer 1 (Appendix 1: Field Sampling Equipment) 
do wspólnej zharmonizowanej procedury dla państw – Stron HELCOM i OSPAR w zakresie 
udzielania zwolnień w ramach Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze 
statkowymi wodami balastowymi i osadami, Prawidło A-4, o której mowa w Rozdziale IV ust. 
3 SWZ. 
 

4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

Zamawiający nie precyzuje warunku w powyższym zakresie. 
 

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 
wskazanych w Rozdziale VII ust. 1 pkt 5) – 8) SWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”. 

 
Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania, warunki udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu oceny spełniania tych warunków zostały określone w Rozdziale VI SWZ. 

 
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
8. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest  ryczałtowa cena 

brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie; 
2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ; 
3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą 

liczbę punktów). 
9. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9  

w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 20. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godziny 
10:00.  

10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego  
w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, w sali 121. 

 
 


