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Polska-Gdynia: Roboty w zakresie budowy dróg wodnych
2018/S 080-178265
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i
lokalne
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu
Północnego w Gdańsku”
Numer referencyjny: ZP-JL-3800-17/18
II.1.2) Główny kod CPV
45247100
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu
„Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” w zakresie
podczyszczenia toru wodnego i refulacji polegającej na wbudowaniu urobku
piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych w brzeg morski.
Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC:
„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie 2008)”,
(obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.
Wykonanie robot objętych przedmiotem zamówienia podzielone zostało na dwie
niezależne części:
1) Część 1 – wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w
Gdańsku na długości 4 200 m.
2) Część 2 - wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w
Gdańsku na długości 2 220 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 4A i 4B do
SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 118 002 832.07 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m.
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45247100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tor wodny do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m.
II.2.4) Opis zamówienia:
Opis: przedmiotem zamówienia są roboty czerpalne i refulacyjne. W ramach tej
części kubatura robót czerpalnych (od początku toru wodnego do przekroju nr 42)
wynosi 2 896 200 m3, kubatura związana z likwidacją mielizn 32 200 m3
(przekroje A-A, B-B, C-C, D-D), łączna kubatura wynosi 2 928 400 m3, w tym:
• kubatura gruntów do odwiezienia na klapowisko wynosi 148 100,00 m3.
• kubatura piasków pozyskanych z robót czerpanych nadających się do zasilenia
brzegu morskiego wynosi 2 780 300 m3. Miejsca odkładu urobku piaszczystego
opisane są w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 1 oraz w Przedmiarze
Robót dla Części 1 zamówienia.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa:
1) „Projekt budowlany toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku”
2) Specyfikacje Techniczne - Modernizacja toru wodnego do portu Północnego w
Gdańsku
3) Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
4) Przedmiar robót: Część 1_ Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w
Gdańsku,
Przy realizacji zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w
dokumentach:
Pozwoleniu na budowę nr WI-II.7840.1.263a.2016.IR z dnia 25.11.2016
Decyzji RDOŚ nr. RDOŚ-Gd-WOO.4211.2.2013.ER.27 z dnia 14.6.2016
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 72 151 395.60 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 3.2-5
II.2.14) Informacje dodatkowe
I. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
Części 1 zamówienia – 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
II. Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 zamówienia: 900
000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m.
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45247100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tor wodny do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m.
II.2.4) Opis zamówienia:
Opis: przedmiotem zamówienia są roboty czerpalne i refulacyjne. W ramach tej
części kubatura robót czerpalnych (od przekroju nr 42 do końca
modernizowanego toru wodnego) wynosi 2 000 100 m3, w tym:
• kubatura gruntów do odwiezienia na klapowisko wynosi 96 900,00 m3.
• kubatura piasków pozyskanych z robót czerpanych nadających się do zasilenia
brzegu morskiego wynosi 1 903 200 m3. Miejsca odkładu urobku piaszczystego
opisane są w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 2 oraz w Przedmiarze
Robót dla tej części zamówienia.
Przedmiot zamówienia Części 2 zamówienia szczegółowo opisuje:
1) „Projekt budowlany toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku”
2) Specyfikacje Techniczne - Modernizacja toru wodnego do portu Północnego w
Gdańsku
3) Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
4) Przedmiar robót: Części 2__ Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w
Gdańsku,
Przy realizacji zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w
dokumentach:
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Pozwoleniu na budowę nr WI-II.7840.1.263a.2016.IR z dnia 25.11.2016
Decyzji RDOŚ nr. RDOŚ-Gd-WOO.4211.2.2013.ER.27 z dnia 14.6.2016
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 851 436.47 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 3.2-5
II.2.14) Informacje dodatkowe
I. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
Części 2 zamówienia – 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
II. Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 2 zamówienia: 700
000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany
dalej jednolity dokument (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE.
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez
zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o
stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
2. Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
/espd/filter?lang=pl. Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu odpowiedzi
na pytania wstępne i załadowaniu JEDZ_xml stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania JEDZ zostały opisane
w rozdz. VII SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

25.04.2018 09:16

Roboty budowlane - 178265-2018 - TED Tenders Electronic Daily

5z7

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178265-2018:TEXT:PL:HTML

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 10 do
SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt 7 lit. a) - j) SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
— wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) dla Części 1 zamówienia – 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych
00/100),
b) dla Części 2 zamówienia - 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych
00/100.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. A. wykaże, że wykonał w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Część 1 zamówienia: wykonał minimum 2 (dwie) roboty polegające na pogłębieniu
i/lub refulacji, o wartości nie mniejszej niż 45 000 000 PLN brutto (słownie:
czterdzieści pięć milionów złotych 00/100) każda;
Część 2 zamówienia: wykonał minimum 2 (dwie) roboty polegające na pogłębieniu
i/lub refulacji, o wartości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie:
trzydzieści milionów złotych 00/100) każda.
B. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione
osoby:
Część 1 zamówienia:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy,
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy,
— 2 (dwie) osoby pełniące funkcję kierownika robót.
Część 2 zamówienia:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy,
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy,
— 2 (dwie) osoby pełniące funkcję kierownika robót.
Osoby opisane w Rozdziale V pkt. 1. ppkt. 2) c) lit. B SIWZ.
C. dysponuje lub będzie dysponować następującym sprzętem:
Część 1 zamówienia: 3 pogłębiarki ssąco–refulujące nasiębierne o ładowności
łącznej nie mniejszej niż 15 000 m3. Wszystkie jednostki muszą posiadać
dopuszczenie do użytkowania na wodach morskich (kartę bezpieczeństwa).
Część 2 zamówienia: 3 pogłębiarki ssąco-refulujące nasiębierne o ładowności
łącznej nie mniejszej niż 10 000 m3. Wszystkie jednostki muszą posiadać
dopuszczenie do użytkowania na wodach morskich (kartę bezpieczeństwa).
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli
odpowiednio dla części o którą się ubiega:
a)jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w
rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit. b) j SIWZ;
b)jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w
rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit. c) A. j SIWZ;
c) Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają warunek określony w rozdz. V. pkt. 1
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ppkt. 2) lit c) B. j SIWZ;
d) Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają warunek określony w rozdz. V. pkt. 1
ppkt. 2) lit c) C. SIWZ.
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt 7 lit. a) - j) SIWZ.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
I. Zamawiający wymaga (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia) zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w Klauzuli 6.1.1 SWK wzoru
umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt. 10 lit. a) - d) SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie
przepisu art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a
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następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej.
Kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2018
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