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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36489-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołobrzeg: Usługi przeładunku towarów
2022/S 015-036489
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6711602794
Adres pocztowy: ul. Portowa 41
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamilla Olejniczak
E-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl
Tel.: +48 943516765
Faks: +48 943516765
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zpmkolobrzeg.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie przez Wykonawców usług przeładunkowo - manipulacyjnych
Numer referencyjny: ZPM.5211.1.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
63110000 Usługi przeładunku towarów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeładunkowo-manipulacyjnych na terenie Portu Morskiego
w Kołobrzegu.
5. Szacowany roczny wolumen przeładunków w porcie z podziałem na rodzaje ładunków w ramach przedmiotu
zamówienia (na zlecenie Zamawiającego):
• Pelet 40 000 ton
• Kruszywo/kamień 45 000 ton
• Ładunki na paletach 2 500 ton
• Ładunki pakowane big-bagach 4 000 ton
• Nawozy sypkie 9 000 ton
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kołobrzeg

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeładunkowo-manipulacyjnych na terenie Portu
Morskiego w Kołobrzegu.
Port Handlowy w Kołobrzegu posiada dogodne połączenie drogowe z resztą kraju za sprawą drogi szybkiego
ruchu S6, łączącej Szczecin i Trójmiasto, jak również drogi S11, która łączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem.
Dzięki wybudowanej obwodnicy miasta, połączenia między drogami kołowymi a portem, odbywają się bez kolizji
z ruchem miejskim, co powoduje, że czas dojazdu do krajowej sieci drogowej to około 15 minut. Do dyspozycji
jest również certyfikowana bocznica kolejowa o długości torowiska wynoszącej 621 m.
2. Maksymalna wielkość jednostek handlowych, jakie mogą być obsługiwane w Porcie Kołobrzeg, wynosi 100
metrów długości, 15 metrów szerokości oraz zanurzenie do 5,0 metrów. Przy czym dla statków o długości do
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90 metrów i szerokości do 14 metrów, zanurzenie dla wody słodkiej przy średnim stanie wody w porcie może
wynosić 5,5 metrów.
3. Na terenie portu znajdują się place składowe o łącznej powierzchni 50 tys. m2 oraz następujące hale
magazynowe:
Hala namiotowo-magazynowa o powierzchni składowania: 1000 m2;
Hala magazynowa ASTRA o powierzchni: 1300 m2;
Magazyn drobnicy składający się z dwóch hal o łącznej powierzchni składowania: 3100 m2;
Magazyn po byłej chłodni o powierzchni składowania: 700 m2;
Dwa elewatory zbożowe o łącznej pojemności 5905 ton.
4. W planach jest budowa dodatkowej hali magazynowej o powierzchni 2000 m2. Trwają analizy dotyczące
możliwości przyjmowania w porcie jednostek o długości do 130 metrów, szerokości do 19 metrów oraz
zanurzeniu do 7,5 metra.
5. Szacowany roczny wolumen przeładunków w porcie z podziałem na rodzaje ładunków w ramach przedmiotu
zamówienia (na zlecenie Zamawiającego):
• Pelet 40 000 ton
• Kruszywo/kamień 45 000 ton
• Ładunki na paletach 2 500 ton
• Ładunki pakowane big-bagach 4 000 ton
• Nawozy sypkie 9 000 ton
6. Charakterystyka prowadzenia usług przeładunkowych przykładowych ładunków na terenie portu:
Na terenie portu przeładunki mogą odbywać się w relacji bezpośredniej statek – samochód/pociąg bądź w
relacji pośredniej statek – plac/magazyn – samochód/pociąg.
Przeładunki mogą odbywać się również w relacji samochód – magazyn i magazyn – samochód.
Incydentalnie może odbywać się również transport ładunków pomiędzy placami bądź magazynami.
7. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania portu oraz jego dalszego rozwoju niezbędna jest możliwość
załadunku/rozładunku dwóch statków jednocześnie, a także w godzinach pracy portu jednoczesny załadunek/
rozładunek statku oraz załadunek pojazdów w relacji pośredniej. Załadunki i rozładunki statków prowadzone są
w godzinach 6:00 – 22:00, ewentualnie dłużej, jeżeli wymagane jest dokończenie przeładunku danego dnia.
8. Istnieje możliwość przeładowywania przez Wykonawcę ładunków niezleconych przez Zamawiającego, za
opłatą na rzecz Zamawiającego w wysokości min. 15 % stawek, zaproponowanych przez Wykonawcę zgodnie z
pkt 10 ppkt 3. W przypadku składowania takiego ładunku na placu, po 14 dniach składowania naliczana będzie
opłata za składowanie.
9. Zamawiający udostępnia odpłatnie powierzchnie do przechowywania sprzętu, pomieszczenia warsztatowe i
socjalno-biurowe.
10. Warunki współpracy będą mogły ulec zmianie, gdy rzeczywisty wolumen przeładunków w ciągu roku
przekroczy szacowaną ilość na dany rok.
11. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Powodem nie podzielenia zamówienia na części jest fakt,
że zamówienie stanowi organizacyjnie jedna całość i nie byłaby możliwa koordynacja działalności różnych
wykonawców realizujących zamówienie.
12. Wspólny Słownik Zamówień CPV:63110000-3 – Usługi przeładunku towarów
13. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia
czynności dyspozytora były wykonywane przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający opisuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli
wykaże, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
a) Maszyna przeładunkowa (minimalny zasięg ramienia: 18 metrów)
b) Maszyna przeładunkowa (minimalny zasięg ramienia: 21 metrów)
c) Ładowarka kołowa (minimalna pojemność łyżki: 5 m3)
d) Wózek widłowy (udźwig minimalny: 10 t)
e) Wózek widłowy (udźwig minimalny: 8 t)
f) Wózek widłowy (udźwig minimalny: 5 t)
g) Ciągnik rolniczy (moc minimalna: 80 KM)
h) Ciągnik rolniczy (moc minimalna: 80 KM)
i) Ciągnik rolniczy (moc minimalna: 80 KM)
j) Przyczepa rolnicza (minimalna pojemność ładunkowa: 13 m3)
k) Przyczepa rolnicza (minimalna pojemność ładunkowa: 13 m3)
l) Przyczepa rolnicza (minimalna pojemność ładunkowa: 13 m3)

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych):
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w Banku Santander Bank Polska
nr 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ
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III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale (z podpisami elektronicznymi) lub kopii elektronicznie
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w Rozdziale VII SWZ.
5. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 5 niniejszego rozdziału.
ciąg dalszy z uwagi na ograniczenie znaków wskazany jest w SWZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 23/05/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 PZP i 109 ust. 1 1 pkt 4, 5, 7 PZP.
Szczegóły dotyczące wykluczenia Wykonawców określa SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@kio.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@kio.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
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