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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 DCT GDANSK S.A. z siedzibą ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk zaprasza do 
składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „Otwartego konkursu ofert”. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest dostawa serwisu, zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w pkt 2 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

1.3 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

i. „DCT” lub „Zamawiający” – DCT GDANSK S.A. z siedzibą ul. Kontenerowa 7, 
80-601 Gdańsk 

ii. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 
podstawie niniejszej Specyfikacji. 

iii. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

iv.  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

v. ”Dostawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę 
na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 
wykonania Zamówienia. 

1.4 Dane Zamawiającego: 

DCT GDANSK S.A. 

NIP: 204 000 01 83 

KRS: 0000031077  

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

  

a.  E-mail do korespondencji (ewentualnych pytań) w sprawie konkursu ofert: 

Marcin Kamola  marcin.kamola@dctgdansk.com 

Magdalena Skarżyńska magdalena.skarzynska@dctgdansk.com 

Paulina Wiesiołek  paulina.wiesiolek@dctgdansk.com   

oraz w kopii maila (CC) dodatkowo: tenders@dctgdansk.com 

 

b.  E-mail do złożenia oferty:  

tenders@dctgdansk.com 

 

Znak Postępowania: 10/PT/2021/Rail_Master_Plan_Firma doradcza 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Wprowadzenie  
 

Specyfikacja zawiera opis podstawowych wymagań i zadań, jakie muszą być 

spełnione dla realizacji celu dla terminalu kontenerowego DCT Gdańsk S.A w zakresie 

nowego projektu kolejowego.  

 

mailto:marcin.kamola@dctgdansk.com
mailto:magdalena.skarzynska@dctgdansk.com
mailto:paulina.wiesiolek@dctgdansk.com
mailto:tenders@dctgdansk.com
mailto:tenders@dctgdansk.com
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Dostawa przedmiotu zamówienia pod adres: DCT Gdańsk S.A., ul. Kontenerowa 7, 

80-601 Gdańsk. 

 
 
2.2 Przedmiot zakupu 
  

Przedmiotem zakupu jest realizacja poniższego zadania:   
 

Lp. Nazwa  

1 

Przygotowanie master planu obsługi kolejowej w terminalu 

DCT Gdańsk w perspektywie 2021-2026 z kierunkowymi 

wskazaniami do roku 2040. 

 
 
 2.2.1. Ogólne założenia: 
 
DCT Gdańsk poszukuje firmy doradczej, która posiada wiedzę i doświadczenie w celu 

przygotowania master planu obsługi kolejowej w terminalu DCT Gdańsk w perspektywie 

2021-2026 z kierunkowymi wskazaniami do roku 2040.  

 

 2.2.2. Ogólne obowiązki: 
 
Do obowiązków firmy doradczej należy wykonanie poniższych zadań: 

1. Opracowanie prognozy ruchu kolejowego na bocznicy DCT Gdańsk do roku 2026. 

2. Analiza istniejącej przepustowości bocznicy kolejowej DCT Gdańsk (pod kątem 

ruchowym). 

3. Analiza infrastruktury kolejowej i  obsługi kolejowej DCT Gdańsk oraz wskazanie 

kierunków rozwoju obsługi bocznicy kolejowej DCT Gdańsk w tym analiza prawna 

(wraz z m.in. opracowaniem odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia 

usług manewrowych oraz weryfikacja obecnej dokumentacji) i ekonomiczna (w tym 

m.in. ocena rynku, zbudowanie modelu finansowego) możliwości wprowadzania 

usług manewrowych przez DCT Gdańsk. Wsparcie w wdrożeniu usługi.  

4. Wskazanie przez zleceniobiorcę 3 wariantów rozwoju bocznicy kolejowej DCT 

Gdańsk z analizami przepustowości. 

 
 
2.3 Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zakupu, wsparcia technicznego  
 
1. Zamawiający wymaga, by dostarczony master plan i analiza była przygotowana zgodnie z 

cyklem życia projektu infrastrukturalnego, bazując na aktualnych rozwiązaniach prawnych, 

technicznych i ekonomicznych w zakresie projektu oraz przy zastosowaniu odpowiednich 

technik i narzędzi niezbędnych dla takiego planu i analizy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dedykować do realizacji zlecenia personel posiadający 

doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji planu i analizy, ilości i składzie 

gwarantującym płynność realizacji oraz wsparcia DCT Gdańsk w rozwoju projektu.  
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

3.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

3.1.1    Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

3.1.2    Złożą w terminie ofertę w odpowiedzi na opublikowane zaproszenie 

do składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ. 

3.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 3.1.1 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 ewidencji działalności gospodarczej,  

b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

                          c) oświadczenie potwierdzające pomyślą realizację podobnego 
projektu/zadania w ciągu ostatnich 3 lat. 

 
   

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

4.1 Dostawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

5.2 Dostawca może złożyć ofertę cenową na wszystkie pozycje z wymagań i 

obowiązków lub tylko na wybrane przez siebie, jednak preferowani będą dostawcy 

zdolni dostarczyć przedmiot zakupu w pełnym zakresie wymienionym w SIWZ. 

5.3 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ., dopuszczalna jest modyfikacja 

formularza dla uwzględnienia wszystkich istotnych całkowitych kosztów Przedmiotu 

zakupu. Dopuszczalny jest też (poza obowiązkowym wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ), inny dodatkowy (drugi) formularz np. oryginalny formularz cenowo-

ofertowy Dostawcy, używany z klientami do wyceny.  
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5.4 Dostawca może złożyć dodatkowe pytania do Zamawiającego celem uzupełnienia 

brakujących danych lub wyjaśnienia niejasnych kwestii niezbędnych do przesłania 

oferty, zgodnie z ogłoszonym przez Zamawiającego harmonogramem i terminem, 

oraz na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.a.  SIWZ. 

5.5 Zamawiający dołoży starań, aby przesłać odpowiedzi na złożone dodatkowe pytania 

od Dostawców celem uzupełnienia brakujących danych lub wyjaśnienia niejasnych 

kwestii.  

  

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

6.1 Dostawca zobowiązany jest do przesłania oferty i wymaganych w SIWZ dokumentów 

i/lub zaświadczeń najpóźniej do 13.08.2021 do godz. 15.00 na adres e-mail 

wskazany w pkt. 1.4.b. SIWZ. 

 

6.2 Wyniki postępowania wraz z wyborem dostawcy zostaną ogłoszone najpóźniej 

w ciągu 3 tygodni od daty zakończenia zbierania ofert.  

7. Ocena i wybór oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwości 

negocjowania zawartych w niej warunków.  

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednego Dostawcy, przy czym 

nie przewiduje się wyboru kilku Dostawców dla jednego Zadania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn. 
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Załącznik Nr 1 – Formularz cenowo-ofertowy 

Przedmiot zakupu 
Cena Netto za 1 

sztukę [PLN] 

Cena Netto 

łącznie za 

wskazaną ilość 

[PLN] 
Lp. Nazwa Ilość  

1 

 
Przygotowanie master planu obsługi 
kolejowej w terminalu DCT Gdańsk w 
perspektywie 2021-2026 z kierunkowymi 
wskazaniami do roku 2040. 

 

1     

2         

3         

4         

5         

SUMA     

Czas dostawy / termin przygotowania analizy 

Ilość miesięcy 

  

Warunki płatności    

Miasto, data   

Osoby upoważnione do podpisywania oferty w imieniu Oferenta 

  Imię i nazwisko Podpis 

1.     

2.     

 


