
 

 

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

Nazwa zamówienia P-12-5.PO32 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na 
terenie Portu Gdańsk (Polska) ("Zamówienie") 

Wartość zamówienia powyżej 14 000€ (czternastu tysięcy EURO) 

Rodzaj zamówienia Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Data umieszczenia 
ogłoszenia w TED i na 
stronie internetowej 
Zamawiającego 

04/10/2013  

I Zamawiający 

Zamawiający DCT Gdańsk S.A. 

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

- telefon (+48 58) 737 9000 

- e-mail pm@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 90 

-e-mail pm@dctgdansk.com 

Adres, pod którym 
można uzyskać 
Warunki Przetargu 
wraz z Założeniami 
Projektowymi 

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

Adres, na który należy 
przesyłać oferty 

Wskazany w punkcie 1.1.b Warunków Przetargu dostępnych na stronie internetowej 

Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl) 

II Przedmiot zamówienia 

Opis zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest wybór podmiotu, który przygotuje na rzecz DCT, na podstawie 
stosownej umowy zawartej z Zamawiającym, według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 
2 do Warunków Przetargu (dokument dostępny na stronie Zamawiającego), projekt budowlany 
nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska) służący 
realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie morskiego terminala kontenerowego DCT o 
nowe głębokowodne nabrzeże wraz z przyległymi placami składowymi ("Inwestycja") oraz 
będzie świadczył usługi nadzoru autorskiego, jak również wszelkie inne usługi lub czynności 
niewymienione wprost w umowie, niezbędne w celu zapewnienia sprawnego, profesjonalnego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności uzyska ostateczne 
pozwolenie na budowę Inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia jest objęty 
Warunkami Przetargu jako Załącznik 1 do Warunków Przetargu i znajduje się na stronie 
internetowej Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl). 

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie projektu bazowego oraz projektu budowlanego dla Inwestycji; 

b) zapewnienie dochowania przez Zamawiającego wszelkich formalności niezbędnych, 
zgodnie z prawem, do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji; 

c) uzyskanie wszelkich wymaganych dla Inwestycji decyzji, pozwoleń, warunków, 

uzgodnień, z wyłączeniem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

przedsięwzięcia, aż do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

d) przeprowadzenie badań geotechnicznych terenu w celu określenia warunków 
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posadowienia obiektów budowlanych, a także badań zanieczyszczenia gleby oraz dna 
morskiego. 

e) pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
Termin realizacji Usług z wyłączeniem nadzoru autorskiego będzie odpowiadał Terminowi 
określonemu w ofercie, która została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami 
opisanymi w Warunkach Przetargu, w szczególności z punktem 9.9 Warunków przetargu 
dostępnych na stronie DCT www.dctgdansk.pl 
 
Zamawiający szacuje, że niepodlegający ocenie i zależny od Wykonawcy robót budowlanych 
termin realizacji całego zamówienia, z włączeniem nadzoru autorskiego Projektanta, upłynie 31 
grudnia 2021 roku. 

Miejsce realizacji 
zamówienia 

ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie, Polska 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej? Nie 

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową? Nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na żądanie 
Zamawiającego? 

Tak 

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do 
wyboru najkorzystniejszej oferty? 

Nie 

Prawa autorskie Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, praw zależnych i prawa 
własności nośników, na których zostanie utrwalona dokumentacja, stanowiąca przedmiot 
zamówienia, objęte jest w całości wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Zamówienia, na 
zasadach przewidzianych w umowie.  

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

1. Wymagane wadium 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

Sposób wniesienia wadium określają Warunki Przetargu dostępne na stronie internetowej 
Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl). 

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

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się samodzielnie osoba fizyczna lub osoba prawna 
zainteresowana złożeniem oferty w postępowaniu, która spełnia poniższe warunki 
podmiotowe, finansowe i techniczne udziału w przetargu prowadzonym przez DCT 
("Uczestnik"). Uczestnikiem może być konsorcjum (powiązana umownie lub organizacyjnie 
grupa podmiotów). 

A. Warunki podmiotowe: 

Uczestnik musi posiadać uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do wykonania 
Zamówienia. 
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Uczestnik złoży następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień wymaganych przez przepisy prawa do 
wykonywania Zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr [6] do Warunków Przetargu, dostępnych 
na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl). 

 B. Warunki finansowe: 
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 Uczestnik: 
1. musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia; 
2. musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
1.000.000,00 (jeden milion) złotych; 
3. 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  
2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych); 
4. musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.500.000,00 (dwa miliony 
pięćset tysięcy złotych). 
 
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Uczestnik złoży następujące dokumenty: 
 
a) oświadczenie Uczestnika, o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do Warunków Przetargu, 
dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www.dctgdansk.pl); 
b) zaświadczenie bankowe lub równoważne o posiadaniu środków finansowych lub zdolności 
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych; 
c) kopie rachunków zysków i strat, lub ewentualnie podatkową księgę przychodów i 
rozchodów, Uczestnika za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to za ten okres, z którego będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód 
ze sprzedaży wyniósł nie mniej niż 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych);  
d) kopie polisy, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie 
przez Uczestnika umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset 
tysięcy) złotych. 

  C. Warunki techniczne: 

  Uczestnik: 
1. musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie i osoby zdolne do wykonania Zamówienia; 
 
2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, 
minimum [3] (trzy) zlecenia obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej 
(projektu budowlanego) oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla obiektów 
hydrotechnicznych na terenach morskich, dla inwestycji o wartości kosztorysowej minimum 
50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych netto, przy czym co najmniej jedno zlecenie 
obejmowało zaprojektowanie co najmniej 200 mb nabrzeża przemysłowego w porcie morskim 
służącego do przeładunku towarów;  
 
3. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, uzyskał ostateczne pozwolenia na budowę dla 
minimum [3] (trzech) inwestycji polegających na budowie morskich budowli hydrotechnicznych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla co najmniej jednej Uczestnik uzyskał 
pozwolenie Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na wznoszenie i 
wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,  
 
4. musi dysponować co najmniej [2] (dwoma) doświadczonymi osobami zdolnymi do 
wykonania Zamówienia, tj. projektantami, którzy będą realizowali przedmiot Zamówienia, 
posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, specjalizacja budowle hydrotechniczne, lub równoważne, i należącymi do 



 

 

właściwej izby samorządu zawodowego; Dopuszcza się posiadanie przez projektanta uprawnień 
konstrukcyjno-budowlanych bez specjalizacji, pod warunkiem ukończenia studiów o kierunku 
budownictwa morskiego lub wodnego; 
 
5. musi zapewnić od momentu podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla Inwestycji możliwość korzystania z biura wyposażonego w stałe 
łącze internetowe, minimum jedną stacjonarną linię telefoniczną oraz salę konferencyjną na 
min. 15 osób, znajdującego się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem możliwości korzystania z biura będą obciążać 
Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Uczestnik złoży: 
 
a) oświadczenie Uczestnika o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do Warunków Przetargu, 
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (www.dctgdansk.pl) 
 
b)wykaz wykonanych zleceń, o których mowa w punkcie 2, oraz uzyskanych pozwoleń, o 
których mowa w punkcie 3, z podaniem wartości inwestycji, ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane wraz z załączeniem dowodów, że zostały 
wykonane należycie. 

3. Informacje 
dotyczące sposobu 
prowadzenia 
postępowania 

Szczegółowy sposób i warunki prowadzenia postępowania określają Warunki Przetargu 
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (www.dctgdansk.pl) 
 

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne 

Kryteria oceny ofert  

 cena max 50 punktów 

 doświadczenie   max 30 punktów  

 termin uzyskania 
pozwolenia na 
budowę  

max 20 punktów 

 Kryteria oceny ofert oraz przypisane im wagi określone zostały szczegółowo w Warunkach 
Przetargu dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl). 

  

Warunki uzyskania 
dokumentacji 
przetargowej oraz 
dodatkowych 
wyjaśnień 

Warunki Przetargu, za wyjątkiem Załącznika nr 1 do Warunków Przetargu, 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.  
Załącznik nr 1 (Założenia Projektowe) do Warunków Przetargu udostępniany będzie na prośbę 
Uczestnika za pośrednictwem dysku FTP lub w siedzibie Zamawiającego pod adresem i w 
terminach wskazanych w zdaniu poprzednim. 

Termin, miejsce, 
forma i sposób 
składania ofert 

Termin, miejsce, formę i sposób składania oferty określają szczegółowo Warunki Przetargu, 
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl). 

Termin związania 
ofertą 

90 dni, liczone od dnia otwarcia ofert Uczestników. 

Termin i miejsce 
otwarcia ofert 

Termin i miejsce otwarcia oferty określają Warunki Przetargu dostępne na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
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Zawarcie umowy Zawarcie umowy nastąpi najwcześniej po upływie 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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 w przyszłości. 

Data zamieszczenia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym TED 

04/10/2013 

 
 
 

 


