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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
 

1. DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „Otwartego konkursu ofert”. 

2. Przedmiotem postępowania są usługi sztauerskie, operatorskie, liderskie oraz 

magazynowe. 

3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „DCT” lub „Zamawiający” – DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. 

Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk „Postępowanie” – postępowanie prowadzone 

przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

c)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

d) ”Dostawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 

wykonania Zamówienia. 

4. Dane Zamawiającego: 

DCT GDAŃSK S.A. 

NIP: 204 000 01 83 

KRS: 0000031077  

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: fax: +48 58 737 63 50 

 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: 

grzegorz.pawlowski@dctgdansk.com 

Znak Postępowania: 04/KO/2015  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 



II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia są usługi sztauerskie, operatorskie, liderskie oraz magazynowe.  

 
1. Opis świadczonych usług 

 

a) Usługi sztauerskie: 

- mocowanie i rozmocowanie kontenerów na pokładzie statku i na kei; 

- zdejmowanie i zakładanie zabezpieczeń mających na celu przymocowanie 

kontenerów do stałych elementów statku (tzw „lashing”); 

- właściwy dobór oraz zdejmowanie/zakładanie urządzeń służących do 

zabezpieczeń kostek kontenera  (tzw. „twistlock’ów”); 

- odcumowanie/cumowanie statku; 

- podłączanie i odłączanie kontenerów chłodzonych znajdujących się na 

pokładzie statku w odpowiednim uzgodnionym czasie; 

- odblokowywanie i mocowanie pokryw ładowni statków zgodnie z wytycznymi 

i ustaleniami ze Zamawiającym. 

 

Wymagania: 

- w trakcie zmiany minimum jeden Wykonawca musi posiadać uprawnienia na 

wózki jezdniowe podnośnikowe w celu rozmieszczania koszów z twistlockami; 

- w trakcie zmiany minimum jeden Wykonawca musi posiadać uprawnienia 

cumownika i/lub starszego cumownika. 

 

b) Usługi operatorskie: 

- transport kontenerów statek-plac i plac-statek; 

- przewóz kontenerów ze statku na plac oraz z placu na statek za pomocą 
wewnętrznych ciągników siodłowych wraz z naczepami do przewozu 

kontenerów. 

 

Wymagania: 

- prawo jazdy kat C lub C+E; 

- pozytywne zakończenie szkolenia i egzaminu przeprowadzanego przez 

Zamawiającego. 

 

c) Usługi liderskie: 

- stały operacyjny kontakt z planerem Zamawiającego; 

- bezpośredni kontakt z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do 

koordynacji usług; 

- bieżące koordynowanie i wskazywanie sposobu realizacji usług Wykonawcom   

Dostawcy  podczas wykonywania usług; 

- weryfikacja czasu świadczenia usług przez Wykonawców (rozpoczęcie, 

zakończenie, przedłużenie wykonywanych usług); 

- podział czynności w grupie Wykonawców; 
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- weryfikacja jakości wykonywanych usług ( w trakcie i po ich zakończeniu); 

- dbanie o bezpieczeństwo świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- podejmowanie natychmiastowych działań wraz z odpowiednimi służbami w 

przypadku wypadków i szkód z udziałem Wykonawców Dostawcy. 

  

d) Prace przeładunkowe na magazynie CFS  

- przeładunek towarów w systemie magazyn-kontener / kontener magazyn; 

- obsługa wózka jezdnego podnośnikowego  (tzw. „sztaplarki”); 

 

Wymagania: 

- umiejętność obsługi wózka jezdnego podnośnikowego, zależnie od 

planowanych i zlecany zadań, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem 

TDT/UDT. 

 

2. Wymagania formalne 
 

Dostawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt: 

a) badania lekarskie w tym wysokościowe, a w przypadku usługi operatorskiej 

badania psychotechniczne stwierdzające możliwość świadczenia usług przez 

Wykonawców Dostawcy; 

b) szkolenia bhp (wstępne i okresowe); 

c) posiłki profilaktyczne i wodę dla pracowników; 

d) odzież roboczą spełniającą wymogi normy EN-ISO 20471 (klasa 1); 

e) Środki Ochrony Indywidualnej  (w tym, obuwie, hełmy, kamizelki 

f) szkolenie stanowiskowe operatorów wózków jezdniowych – wykonywane przez 

komórkę szkoleniową Zamawiającego na koszt Dostawcy; 

g) szkolenie stanowiskowe sztauerów przeprowadzone we własnym zakresie, a 

następnie przeprowadzenie egzaminu przez Głównego Inspektora ds. 

Bezpieczeństwa Zamawiającego i przedstawiciela komórki BHP Zamawiającego 

 

3. Opis sposobu realizacji zamówienia 
 

3.1. Wywołanie wykonania usługi 

 

Szczegółowy opis realizacji zamówienia opisuje wzór Umowy o współpracy (dostępny po 

podpisaniu NDA i przesłaniu skanu do Zamawiającego). 

 

3.2. Opis zamówienia 

 

Zamówienie będzie zawierać niżej wymienione elementy: 

a) określoną ilość pracowników potrzebnych do wykonania usługi z podziałem na 

stanowiska,  
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b) wskazanie czasu, jaki zaplanowano na wykonanie usługi wraz z możliwością korekty 

tego czasu w trakcie wykonywania usługi 

 

3.3. Rozliczenie wykonania usługi 

 

Podstawą do potwierdzenia ilości wykonanych usług przez Dostawcę będzie rozliczenie 

wykonanej pracy w ujęciu godzinowym lub na podstawie ilości  jednostek przeładunkowych.  

Usługi będą rozliczane zbiorczo na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 

 

4. Pozostałe obowiązki Dostawcy 
 

4.1. Dostawca oraz jego Wykonawcy zobowiązani są do dostosowania się do rytmu i czasu 

pracy w miejscu realizacji usług, a także do obowiązującego u Zamawiającego porządku 

oraz regulaminów. 

4.2. Dostawca zobliguje się do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do współpracy ze 

Zamawiającym w celu ustalania, koordynowania i weryfikowania zamawianych i 

wykonywanych usług. 

4.3. Dostawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest do posiadania polisy 

odpowiedzialności cywilnej (OC) o wartości min. 5.000.000,0 pln ( słownie: pięć 
milionów złotych). 
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III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 
2. W terminie złożą ofertę w odpowiedzi na opublikowane na stronie internetowej 

zaproszenie do składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ. 

3. Podpiszą umowę o zachowaniu poufności (NDA), której wzór stanowi został 

opublikowany wraz z niniejszym SIWZ.  

4. Zaakceptują treść wzoru umowy o współpracy. Wzór umowy zostanie udostępniony po 

otrzymaniu kopii podpisanej umowy NDA. 

 

Dostawcy mogą przesyłać propozycje zmian do wzoru umowy najpóźniej do 14.08.2015 
r. Odpowiedzi na zadane pytania – bez wskazywania podmiotu składającego zapytanie – 
zostaną udostępnione wszystkim Dostawcom, którzy przesłali kopię podpisanej umowy 
NDA. Odpowiedzi zostaną udzielone najpóźniej do dnia 21.08.2015 r. 
 
5. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

6. W zakresie warunku wskazanego w punkcie III.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie następujących przedstawionych przez Dostawcę 
dokumentów i oświadczeń: 

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do CEIDG,  

b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Dostawcy będą związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na formularzu cenowym 

będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszych SIWZ. 

2. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu sposobu wykonania 

usługi.  

3. Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
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VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  
 

1. Dostawca zobowiązany jest do przesłania oferty i wymaganych w SIWZ zaświadczeń 
najpóźniej do 28.08.2015 r. godz. 10.00. 

2. Informacja odnośnie oceny nadesłanych w postępowaniu ofert zostanie przesłana do 

Dostawców w ciągu 21 dni od daty zakończenia postępowania. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wydłużenia tego terminu. 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie oceny n/w kryteriów: 

a) Najniższa łączna wartość oferty wynikająca z formularza cenowego 

b) Spełnienie wszystkich warunków formalnych wymaganych w postępowaniu. 

 

2. Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwości 

negocjowania zawartych w niej warunków.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do SIWZ.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania w dowolnym 

momencie bez wyboru jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn. 

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ USŁUG 
 

1. Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. 

2. SIWZ będzie stanowić integralną część umowy. 
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Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy 
 

                         ................................... 
data 

      

...................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
Nazwa i adres Dostawcy 

 

………………………………………………………….       …………………………………. …………………………………………. 

                            e-mail  kontaktowy        nr telefonu           numer faxu  

 
FORMULARZ OFERTOWY 
 
W związku z ogłoszonym otwartym Konkursem ofert na „Usługi sztauerskie, operatorskie, 
liderskie oraz magazynowe na terenie DCT Gdańsk S.A.” (Nr konkursu 04/KO/2015) 

przedstawiamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt II SIWZ na 

niżej przedstawionych warunkach:  

 

L.p. Usługa* Cena netto za 1 rbh VAT 23% Cena brutto za 1 rbh 
1. Sztauer    

2. Magazynier    

3. Kierowca    

   Wartość oferty  

* Tygodniowa orientacyjna liczba rbh, którą Zamawiający wskazuje w dobrej wierze, a do której się nie zobowiązuje, 

wynosi: 400 rbh dla sztauera, 50 rbh dla magazyniera, 200 rbh dla kierowcy. 

 

Przedstawione ceny są cenami całkowitymi za 1 godzinę roboczą świadczonej usługi i będą 
obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

 

Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

postępowaniem zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami 

przedstawionymi w SIWZ.  

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.  

4. Spełnia w złożonej do przetargu ofercie wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ 

będącej częścią dokumentacji przetargowej.  

 

 

  ........................................        ............................................................................... 
 miejscowość, data                                               podpis i pieczęć Dostawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania                                                 

Dostawcy) 


