
 

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego 

Nazwa zamówienia P-12-5-PO33 PROJEKT I BUDOWA NOWEGO NABRZEŻA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI 
PLACAMI SKŁADOWYMI NA TERENIE PORTU GDAŃSK (POLSKA) 

Wartość zamówienia Zamówienie ma wartość powyżej 14 tysięcy EURO. Wstępny opis zakresu przedmiotu 
zamówienia znajduje się w dokumencie: Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji (Załącznik B), 
które jest dostępny na stronie Organizatora (www.dctgdansk.pl). Szczegółowa dokumentacja 
dot. wielkości i zakresu Zamówienia zostanie udostępniona Uczestnikom Przetargu na jego 
drugim etapie. 

Rodzaj zamówienia Roboty budowlane – Zaprojektowanie i budowa 

Data publikacji 
Ogłoszenia na stronie 
internetowej 
Zamawiającego 

26/02/2014  

I Zamawiający (Organizator) 

Zamawiający DCT Gdańsk S.A. 

- adres ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie 

- telefon (+48 58) 737 9000 

- e-mail T2-tender@dctgdansk.com 

- adres internetowy http://www.dctgdansk.pl  

Osoba upoważniona 
do kontaktów 

Michał Biernacki 

- adres ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie 

- telefon (+48 58) 737 90 91 

-e-mail T2-tender@dctgdansk.com 

Adres, pod którym 
można uzyskać 
dokumentację 
Przetargową 

Pod adresem internetowym Zamawiającego (Organizatora):  http://www.dctgdansk.pl. 

Dokumentacja publikowana będzie w zakładce „Aktywne Przetargi” 
(http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/). 

Adres, na który należy 
przesyłać Wnioski  

Wskazany w punkcie 2.1.2 dokumentu Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji, który jest  

dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (Organizatora) (http://www.dctgdansk.pl). 

II Przedmiot zamówienia 

Opis zamówienia 1. Zamówienie dotyczy zaprojektowania i budowy nowego głębokowodnego nabrzeża wraz z 
przyległymi placami składowymi. W zakres Zamówienia wchodzi m.in. projektowanie i 
roboty budowlane związane z pogłębianiem i odzyskiwaniem lądu, projektowanie oraz 
budowa nabrzeża i placów składowych.  

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie i budowę: 

 nowego nabrzeża głębokowodnego przylegającego do istniejącego nabrzeża 
głębokowodnego. 

 nowych placów składowych przyległych do nowego nabrzeża i funkcjonalnie 
połączonych z istniejącą infrastrukturą terminalu DCT Gdańsk SA 

 nowych elementów infrastruktury technicznej, w tym podstacji elektrycznych, 
budynku punktu zasilania, instalacji oraz elementów infrastruktury podwodnej 

  nowych budynków lub rozbudowy istniejących.  

 pogłębianie i odzyskanie lądu. 
 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Ze względu na charakter postępowania Przetargowego, dokładne terminy realizacji 
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przedmiotu Zamówienia będą wynikały z ofert złożonych przez  Uczestników Przetargu w 

jego drugim etapie. 
 

Jednocześnie, Zamawiający (Organizator) wstępnie szacuje, że przedmiot Zamówienia 
powinien zostać oddany do użytku nie później niż w wrześniu 2016 roku.  

 
Organizator zastrzega jednak, że dokładne ograniczenia dotyczące zakresu czasowego 
w którym będzie realizowane Zamówienie zostaną przedstawione na drugim etapie 
Przetargu. 

Miejsce realizacji 
zamówienia 

ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie, Polska 
Kod NUTS: PL634 

Czy Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień 
rządowych (GPA)? 

Nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie 

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych? - 

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową? Nie 

Czy jest to Zamówienie podlegające wznowieniu? Nie 

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do 
wyboru najkorzystniejszej oferty? 

Nie 

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym 

1. Wymagane wadium  

Wniesienie wadium  będzie wymagane wobec  Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu 
Przetargu. Wysokość wadium  wraz ze sposobem i formą jego złożenia będzie opublikowana na stronie  
Zamawiającego (Organizatora) www.dctgdansk.pl wraz z dokumentacją dot. drugiego etapu Przetargu. 

2. Informacje 
dotyczące sytuacji 
Wnioskodawcy oraz 
informacje i 
formalności niezbędne 
do oceny, czy spełnia 
on minimalne wymogi 
ekonomiczne, 
finansowe i techniczne 

Poniżej przedstawiono główne wymagania wobec Wnioskodawców. Szczegółowe wymagania 
oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia przez Wnioskodawcę jest opisany w dokumencie: 
Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji, który jest dostępny na stronie www.dctgdansk.pl 

A. Warunki podmiotowe: 

Wnioskodawca musi posiadać uprawnienia wymagane przez  przepisy prawa  do 

wykonania Zamówienia.  

Szczegółowe wymagania podmiotowe zostały  opisane w dokumencie "Zaproszenie 

do Wstępnej Kwalifikacji", który jest dostępny na stronie  Zamawiającego 

www.dctgdansk.pl.  

 

B. Warunki finansowe: 

Wnioskodawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

 

Średni  zysk netto Wnioskodawcy z ostatnich trzech  lat obrotowych powinien być nie 

mniejszy  niż 0.  

 

Wnioskodawca uzyskał  w każdym  z ostatnich trzech  lat obrotowych, a jeżeli okres  

prowadzenia działalności jest krótszy,  to w tym okresie, przychody ze sprzedaży w 

wysokości  nie mniejszej niż 200.000.000,00 Euro (słownie: dwieście milionów Euro).  

 

Wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową w wysokości  nie niższej  niż 
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15.000.000,00 Euro (słownie: piętnaście milionów Euro).  

 

Szczegółowe wymagania dot. zdolności ekonomicznej i finansowej zostały  opisane w 

dokumencie "Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji", który jest dostępny na stronie 

Zamawiającego www.dctgdansk.pl. 

 

  
  

C. Warunki techniczne: 

 Wnioskodawca wykaże  się doświadczeniem, w wykonaniu  (zakończeniu) w okresie począwszy 
od 1 stycznia 2009 r., a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 kontraktów podobnych do przedmiotu Zamówienia. Jeden z nich będzie kontraktem 
typu zaprojektuj i zbuduj,  drugi z nich będzie kontraktem typu zaprojektuj i zbuduj lub 
kontraktem typu budowa. 
 
Poprzez podobny kontrakt Zamawiający (Organizator) rozumie  kontrakt obejmujący swym 
zakresem : nabrzeże o długości  co najmniej 300 m zdolne  do obsługi statków  o zanurzeniu co 
najmniej 12 metrów wraz z przyległymi placami  składowymi  o powierzchni co najmniej 
150000m2. 
 
Szczegółowe wymagania dot. kwalifikacji technicznych zostały  opisane w dokumencie 
"Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji", który jest dostępny na stronie Zamawiającego 
www.dctgdansk.pl 

 

3. Informacje 
dotyczące sposobu 
prowadzenia 
Przetargu 

Wszelkie  dokumenty składane przez  Wnioskodawców powinny być przygotowane w języku 
polskim (język wiodący) i przedstawione wraz z dokładnym tłumaczeniem na j. angielski. 
 
Zamawiający (Organizator) dokona selekcji (wstępnej kwalifikacji) Wnioskodawców, którzy 
zostaną zaproszeni do złożenia oferty w etapie II. Kwalifikacja do etapu II odbędzie się na 
podstawie procedury i wymagań określonych w dokumencie "Zaproszenie do Wstępnej 
Kwalifikacji", który jest dostępny na stronie www.dctgdansk.pl 

IV Kryteria oceny Wniosków i informacje administracyjne 

Kryteria oceny 
Wniosków 

Kryteria kwalifikacji Wnioskodawców do drugiego etapu Przetargu, w którym zostaną 
zaproszeni do złożenia ofert, zostały  określone w dokumencie "Zaproszenie do 
Wstępnej Kwalifikacji", który jest dostępny na stronie  Zamawiającego www.dctgdank.pl. 

Warunki uzyskania 
dokumentacji 
przetargowej oraz 
dodatkowych 
wyjaśnień 

Ogłoszenie oraz towarzyszący mu dokument Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji  dostępne są 
na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl) od dnia publikacji 
ogłoszenia. Uczestnik może odebrać Warunki Przetargu sporządzone w formie pisemnej w 
siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie) do dnia 
składania ofert w dni robocze w godz. [8:30-15:30].  

Termin, miejsce, 
forma i sposób 
składania Wniosków 

Wnioski powinny zostać złożone do dnia 14/03/2014 r, godz. 13:00 w formie i miejscu 
określonym szczegółowo w dokumencie „Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji”. 

V Inne informacje 

Czy zamówienie dotyczy 
projektu/programu finansowanego ze 
środków UE? 

W momencie wszczęcia procedury przetargowej zamówienie nie dotyczy 
projektu/programu finansowanego ze środków UE. Zamawiający nie wyklucza, 
że Zamówienie będzie współfinansowane tymi środkami w przyszłości. 

Data zamieszczenia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym TED 

Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji dnia 25/02/2014 r. 
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Ograniczenie liczby  wykonawców, 
którzy zostaną zaproszeni do 
składania ofert w etapie II 

Organizator przewiduje, że Wstępna Kwalifikacja ograniczy liczbę Uczestników 
biorących udział w etapie II Przetargu do maksymalnie 5 Uczestników. 
 

Dodatkowe Informacje Zamawiający (Organizator) dokona selekcji (wstępnej kwalifikacji) 
Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty w etapie II. 
Kwalifikacja do etapu II odbędzie się na podstawie procedury i wymagań 
określonych w dokumencie "Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji", który jest 
dostępny na stronie Zamawiającego www.dctgdansk.pl 

 

 

Załącznik: Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji 
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