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WARUNK!

KoNKURSU oFERT NA ŚWADczENlE USŁUG
operatora Przeładun ków
na Terminalu Przeładunkowo Składowym
przy
ul. Radomskiej 23d w Elblągu

S.

1. INFORMACJE OGOLNE.
1'1'Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. organizuje
konkurs na świadczenie usług
operatora Przeładunkow, celóm zapewnieńia spiawnej
obsługi towarow w porcie
Elbląg w obrębie Terminalu Przeładunkowo sr<iaJóweg
o przy

-

W Elblągu.

ul. Radomskiej 23d

1'1.1. Słownik pojęć do warunkÓw konkursu:
organizator Konkursu tub ZPME, rozumie się przez
-.
to Zarząd Portu
Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w rrolig-ul pzy
uL Portowej 1-3
Usługodawca lub oferent - rozumie;ię
podmiot biorący udział
ilz;;ió
w Konkursie;

1'2' Usługa oieratora Przeładunkow będzie świadczona
na Terminalu Przeładunkowo
- Składowym przy ul. Radomskiej 23d W Elblaó;, klÓry ;est obiektem
komunalnym
zapewniającym.dostęp wszystkim potencjaln-ym
kontrahentom, ktorzy zgłoszą
"Termińalu
chęÓ korzystania z
oraz przyimą do wiadomoŚci zaakceptują
obowiązujące. na obiekcie przepisy, 'onówźuń."
cenniki opłat, określone
zwyczaje ustalone przez organizatorj Konkurs,i
i
ńyo'"nego Usługodawcę.
Schemat zagospodarowania terminalu stanowi ź.ałącznik
nr 2 do warunków
przetargu.

i

'1'3'

Szczegółowe warunki Świadczenia usług są określone
w projekcie umowy, która
będzie zaw arta pom iędzy orga n izatoreń Kon kursu, a wybra nym Usługodawcą.
Projekt umowy stanowi załąćzniknr 1 do *"runroń'kónrursu.

1.4.Czas trwania usługi określasię na okres
1'5. Przewidywane rodzaje ładunków w porcie:
a/ ładunki

masowe (np. piasek, kruszywo, nawozy, węgiel,
koks, pasze, itp.)
oag;-ó"i"i".r'''; w wiązkach; skrzyniach,

d/ ładunki

ponagabarytowe 1np. konstrukcje stalowe,
odlewy itp.)

b/ drobnica (np' pakowana W workacń; oig
itp )
c/ kontenery (asortyment rozny)

e/ inne

'

' yf,::'#:EŁffi[7ry
.
o
o
.

jednostek pływających z których
moze byĆ prowadzony

długoŚÓ'max. 85,0Om

szerokośÓ max. 9,50m
noŚnoŚć 500 - 1200 DWT
zanuŻenia jednostki 2,2O m

1'7. Rodzaje relacji świadczenia usług załadunkow, wyładunkÓw:

1.

statek

-

plac terminal, wiata lub odwrotnie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
f

.

statek
- samochod cięzarowy lub odwrotnie
statek
- magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
plac terminal, wiata
- samochod cięzarowy lub odwrotnie
plac terminal, wiata
- magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
magazyn
- samochód cięzarowy lub odwrotnie
plac terminal, zasobnia
- samochód cięzarowy lub odwrotnie
inne:
inne usługi sztauerskie, konfekcjonowanie towarów, itp.

2. oPls sPRzĘTu

Do ŚWADGZENlA USŁUG oPERAToRA PRZEŁADUNKoW.

1. Do świadczenia usług operatora Przeładunkow - Usługodawca musi zapewnic
niezbędny sprzęt, który umozliwi sprawne, fachowe i bezpieczne świadczenie usług
operatora Pzeładunków np':
*
DŹwigldŹwigi z osprzętem, umozliwiający rozładunek towarów masowych
i drobnicowych.
* W razie konieczności dzwig o odpowiednich parametrach do świadczenia usługi
przeładunkowej kontenerów.
*
Ładowarkę - pojemnośÓ łyzki min' 3,5m3'
*
Wózki widłowe o udzwigu min. 1,5 tohy.
*,'Wózki paletowe'' do rozładunków kontenerow.
lub inny niezbędny sprzęt.
1.J,W przypadku przeładunku towarów masowych (sypkich) typu: węgiel, kruszywa,
nawozy, pasze, koKs - Usługodawca zabezpieczy sprzęt ograniczający szkodliwe
działania na środowisko oraz szkodliwy wpływ na otoczenie /pylenie, hałas itp./np.
w zraszacze; ekrany; itp' orazjest zobowiązany do zabezpieczenia ładunków
przed ich ,,mieszaniem'' lub zanieczyszczaniem np. plandeki, itp., uwzględniając
obowiązujące przepisy w zakresie składowania i przechowywania tych towarów,
za co ponosi odpowiedzialnośÓ.

3. sPosoB USTALENIA GENY zA ŚWlADczENlE UsŁUGl oPERAToRA
KONTRAHENTOW ZPME.

DLA

za świadczenie usług operatora - w nawiązaniu do projektu
umowy, uwzględniając m'in. lokalny rynek, konkurencję oraz mając na uwadze

3.1. oferent ustala cenY

ogólne dobro i rozwój Pońu w Elblągu'

4. WARUNKI PRzYsTĄPlENlA Do KoNKURSU oFERT:
przynajmniej jeden z udziałowcow oferenta, powinien posiadaÓ
doŚwiadczenie w przeładunkach - referencje z informacją dotyczącą wolumenu
przeładowanych ton - druk opracowanv przez oferenta
4'2.oferent musi złoŻyc strategię działania przedstawiającą plan funkcjonowania
operatora w okresie na jaki ma byÓ zawafta umowa, ktory ma zapewnic masę
przeładunkową Wraz z planem w zakresie obsługi roznego rodzaju ładunków - druk
opracowany przez Oferenta.
4'3. oferent '_ musi złoŻyc oŚwiadczenie, dotyczące posiadania sprzętu lub
oświadczenia o mozliwości korzystania ze sprzętu umozliwiającego sprawne,
fachowe i bezpieczne świadczenie usług operatora Przeładunków W tym
deklaracją zabezpieczenia tego sprzętu na dzień rozpoczęcia operacji
przeładunkow - druk opracowany przez oferenta.
4.4' oferent lub przynajmniej jeden z udziałowców oferenta, musi posiadac
zarejestrowaną działa|nośĆgospodarczą minimum 6 miesięcy oraz
4.1.

oferent lub

udokumentowac to /kserokopie aktualnych - wyciągow nie starszych niz 3
miesiące od daty złoŻenia ofeńy- dokumentow rejestrowych m.in.: NlP, Regon,
KRS, zaświadczenie o działalnościlub odpowiedniki tych dokumentow,
Wymaganych w kraju z którego pochodzi oferent/.
4.4.1. oferent musi przedstawiĆ zaŚwiadczenia o niezaleganiu z płatnoŚcią
składek z Urzędu Skarbowego, ZUS-u - wystawione nie pozniej niŻ 3 _ miesiące
od daty złoŻenia oferty lub odpowiedniki tych dokumentów, wymaganych
w kraju z którego pochodzi oferent.
4.5. oferent przystępujący do Konkursu a działający już na rynku elbląskiego
portu, będący kontrahentem organizatora Konkursu, na dzień złożenia
oferty nie może mieć żadnvch zaległych zobowiązań finansowych wobec

organizatora Konkursu, pod rygorem odrzucenia ofeńy.

- Usługodawca musi złożyćoświadczenie o przyjęciu i akceptacji
warunków konkursu orazzałączonej umowy na świadczenie usług
operatora Przeładunków - druk opracowany przez oferenta,

4.6. oferent

Dokumenty, o których wyŻej mowa mogą występować w formie oryginału lub
kaj ą cy ch z do ku mentow rejestrowych.
Komplet dokumentów poz. 4.1.', poz. 4.2., poz' 4.3.; poz. 4.4.; poz. .6 nalezy
dołączyc do ofeńy Konkursu'
Dokumenty muszą byc przedstawione w języku polskim lub przetłumaczone na
język polski.
Uwaga!
W przypadku braku dokumentÓw o ktorych mowa w pkt. 4.1., 4'2'; 4.3., 4'4.,4'6
ofefta nie podlega ocenie.

upowazn ioną wyn

i

4.7. oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości16.000,00 zł
/szesnaŚcie tysięcy złl w terminie do 23.06.2020r. do godz. 12.00 na konto
Organizatora Konkursu: Santander Bank
Numer konta bankowego: 28 1500 1403 0002 6558 0000
SWIFT: KRDBPLPN
Dowod zapłaty /potwierdzenie z banku l zobowiązany jest przedstawiÓ
najpózniej w dniu i godzinie otwarcia ofeń tj. do dnia 23.06.2020r. do godz' 12'00
W przypadku nieudokumentowania wpłaty wadium ofeńa nie podlega ocenie.
4'7 .1 . W przypadku nie wybrania ofeńy - wadium zostanie zwrÓcone oferentowi
po rozstrzygnięciu konkursu, najpozniej w ciągu 7 dni, na wskazane przez
Oferenta konto.
4.7.2. W przypadku wybrania najkorzystniejszej ofeńy - wadium będzie
zaliczone na poczet częścikaucji, która wynika z warunkóW umowy
lzał. 1- $ 6 ust' 4 umowy/.
4.7.3. W przypadku wybrania najkorzystniejszej ofeńy a nie pzystąpienia do
podpisania umowy lub teŻ odstąpienie od niej juŻpo podpisaniu, ale
jeszcze przed rozpoczęciem jej realizacji, lub nie przystąpieniu do realizacji
umowy wadium przepada na poczet Organizatora Konkursu.
4.7 '4. Za rozpoczęcie realizacji uwaza się przekazanie protokÓlarne przekazanie
Terminala Usługodawcy'

5. USTALENIA DODATKOWE:

5'1. Za

udostępnienie terminalu do świadczenia usług operatora PrzeładunkÓw,
organizator Konkursu., wnosi do oferenta o złożenia swojej oferty
cenowej, którą określana poziomie minimalnym tj. 22.ooo,oo zł + VAT
/słownie: dwadzieŚcia dwa tysiące złl, płatne w wymi"'=e miesięcznym.
opłata będzie Wnoszona przez cały rok katendarzowy, do 10 każdego
miesląca z TorY, po wystawieniu przez ZPME faktury: iJ' oo m-calipca2020r. do miesiąca grudnia 2O25r., i moze byÓ kaźdąo roku
rewaloryzowana o roczną inflację począWszy od lutego 2o21 roku'
Tabela do złożenia oferty cenowej _ Tabeli 2 - zał{cznik nr 3.

5'2'

ofeńę przystąpienia do konkursu nalezy przedstawiÓ, zgodn ie z załącznikami
przekazanymi w niniejszych warunkach, tj. zał. 3; d7łączyć
dokumenty
oświadczeniazawarte W ustępie 4 pkt. 4.1, 4.2., 43., 4.4.;4'6 oraz
i

zaakceptowany załącznik nr 1 - umowa.
byÓ zamknięta w kopercie, oraz opisana:

ofeńa powinna

'
5.3.

KoNKURS oFERT na świadczenie usług oPERAToRA PRZEŁADUNKoW
na Terminalu Przeładunkowo - śłłaoowymw Elblągu .
oznakować kopertę pieczątką firmową oferenta.

ofeńa będzie podlegaÓ ocenie wg ponizszego sposobu oceniania kryteriow
ponizszych kryteriow wagi:
Kryterium oraz sposób oceny kryterium oceniane w pkt.

i

1;_N_"j*vżsTję|9 za

WańoŚc punktowa wagiw

udostępnianie

/zgodnie z ust. 5 pkt'S.1 .- zał.3t

l

JJswiaoczenie usług:
i- wł;;ńi"du
przedziale od 22 tys. zł do 23 tis' zł
płt'

j

-w

przedziale pow. 23 tys. zł do 25 tys. zł

_

-w przedziale pow. 25 tys. zł do 28 tys. zł _
-w przedziale pow' 28 tys' zł
-

i

%

60

]

l
2 pkt.
3 pkt.

l

ł ixt.

2 lloścpzeładowanych

ładunków w
okresie swojej działalnoŚci

w tonach na podstawie referencji _ust. 4
4.1.t
,
- iloścprzyznanych punktow będzie uzależniona od
ilości złożonych ofert poddanych ocenie;
najmniejszą iloścpunktów tj. 1 pkt., otrzyma oferĘaz
/podane
pkr.

1a11niejs;1

I

'10

,

iloścĘprzeładowanych ładunków;

l

kolejng oferty będą otrzymywały kolejno punkty
powiększone o jeden stopień
ofeńa o największej iloŚci przeładowanych ładunkÓw
otrzyma największą iloŚc punktów.
r
Max. iloŚc punktow to iloścofeń poddanych do oceny
:

I

3. Strategia działania operatora w
5 - letnIm, zapewniającą masę
przeładunkową izgodnie z ust. 4 ukt'4.2'l

okresie

l

30
L-

l

4

- iloścprzyznanych punktow będzie uzależniona od
iloŚci złoŻonych ofeń poddanych ocenie;
najmniejszą iloścpunktow tj. 1 pkt., otrzyma oferilaz

]

gwarancją najmniejszej ilościprzeładowanych
ładunkow Średniorocznie,
kolejne oferty będą otrzymywały kolejno punkty
powiększone o jeden stopień
ofeńa o gwarancji największej ilościprzeładowanych
ładunkÓw średniorocznie otrzyma największą ilośĆ
punktow.
Max. ilośĆpunktów to iloścofert poddanych do oceny
:

ocena ofert' będzie dokonywana

Według skali punktowej; W kryterium nr 2 i nr 3 przy
załoŻeniu, ze maksymalna punktacja jest zaleŻna od iloŚci złozonych ofeń

poddanych ocenie.

C

= (60%C1 + 10%C2+

30%C3

)

przy czym'.
C - liczba punktów przyznana ofercie, za świadczenie
usługi operatora Przeładunkow oraz za udostępnianie Terminalu
do Świadczenia usług operatora
C1 -liczba punktow przYznana za ocenę ofeńy zanąwyŻsząofeftę
'
cenowąza udostępnienie Terminalu na świadczenia usług
C2- liczba puńktow przyznana za ocenę iloŚci przeładowanych ładunków
C3- liczba punktóW przyznana za ocenę strategii działania operatora
5.4.

oferent składając ofeńę uzna1e i przyjmuje warunki, o ktorych mowa W niniejszych
warunkach konkursu orazzałączonej umowie lzałącznik 1/. Aby w nim uczestniczyc
musi spełniÓ zwarte w nim wymagania.

5.5

ZPME

zastrzega sobie prawo uniewaznienia konkursu ofeń, podając przyczynę

uniewaznienia.

5'6. Konkurs uwaŹa się za

waŻny W przypadku wpłynięcia minimum jednej oferty

podlegającej ocenie, zgodnie ze Wszystkimi warunkami konkursu.

5'6.1. Jezeli Żadna ze złoŻonych ofeń nie spełni wymagań minimum wyznaczonego przez
Zamawiającego, zgodnie z ust' 5 pkt' 5.1' warunków konkursu a pozostałe
warunki konkursu są spełnione i podlegają ocenie, to organizator konkursu zastrzega
so bie mozl iwośÓ negocjacj i ce nowej z oferentem/ofe renta m i'

6. PosTANoWlENlA PoRzĄDKoWE:
6.1 .

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2020r. do godz. '12.00
w sekretariacie Spółki - pokój nr {.
ofeńy złoŻone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
o godz' 12.00 W pokoju nr 4 nastąpi publiczne otwarcie ofer[oraz
przeczytanie tylko ofeń cenowych złoŻonych przez oferentow.

6'2' Badanie ofeń i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiw następnym dniu roboczym tj'
24.06.2020r. do godziny 15.00, o wynikach konkursu ZPME poinformuje, kazdego
z oferentow' lnformacja o wyborze operatora Przeładunków zostanie

zamieszczo n a n a st ro n e : rvyry.port.elb-lAg:.p!
Tylko złoŻone przez oferentow dokumenty w zakresie kryterium nr 1 oraz protokoł
z postępowania Konkursu będzie do wglądu zainteresowanych osÓb.
Pozostałe złoŻone dokumenty, nie będą do wglądu do publicznej
wiadomości, chyba ze oferent wyrazi na to zgodę.
i

6.3. Decyzję wyboru Operatora Pzeładunków, po przedstawieniu przez Komisję
Konkursową najlepszych ofeń, podejmie Zarząd organizatora Konkursu wraz
z organem nadrzędnym ZPME.

6.4' oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem

i

złoŻeniem ofeńy, nieza|eŻnie od wyniku postępowania. oferenci zobowiązują się
nie podnosiÓ jakichkolwiek roszczen z tego tytułu względem organizatora
Konkursu.

6'5. Umowa dotycząca świadczenia usług operatora Przeładunkow na
Terminalu Przeładunkowo - Składowym, zostanie zawarla najpozniej do
26.06.2020r. _wzor umowy _ załącznik nr 1, w przypadku
odstąpienia przez Wybranego oferenta od podpisania umowy, wadium przepada
,

,,,fl?

rzaezZPME.

6.6. Uwaga!
,

,Wszelkie zapytania, prośbyo wyjaśnienia dotyczące WarunkóW
konkursu należy kierować tylko iwyłączenie drogą e-mail:
agnieszka.marciniak@port.elblag.pl oraz do wiadomości:
port@port.elblag.pl
Telefonicznie organizator Konkursu nie będzie udzielał odpowiedzi.
Zapytania, prośby o wyjaśnieniamozna składac naipózniej do 19.06.2020r'

do godzinv 14.30 po tym terminie organizator Konkursu nie będzie udzielał
odpowiedzi.
Zapytania, prośbyo wyjaśniania i odpowiedzi będą na bieząco zamieszczane na
stronie www.poń'elblag.p| w zakładce dotyczącej Konkursu na operatora
Przeład u n k ow 2o2o-2o25'

6.7.

Dane ZPME:
Konto bankowe. Santander Bank
Numer konta bankowego: 28 '1500 1403 0002 6558 0000
SWIFT: KRDBPLPN
NIP: 578-24-76-037
REGON: 17042079
KRS: 0000154716
Adres do korespondencji: Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o'o',
82-300 Elbląg, ul' Pońowa 1-3
Biuro czynne w godzinach od 7.00 do 15.00.
Dyrektor Społki: Arkadiusz Zgliński
osoba do kontaktÓw: Agnieszka Marciniak_ specjalisfa ds. obsługi portu
i kontrahentów
Telefon/ 'fax: 48 (55) 234-46-31 lub 508 228 665
E-mail: poń@poń.elblag.pl lub agnieszka.marciniak@port'elblag'pl

zA.P.zĄrJ

PORTU MoRSt(lEGo ELBLĄG

otsAN lcz0NĄ oDPoWlEDZlALNóśóń

:lÓŁI1 a
82-300
ELBLĄG, ul. Portowo i_i

o! 552344631

REGON 17042g07s
KRS 0000154716 NtP 578-24_76_037

Załącznik nr 3
do konkursu ofeń na świadczenie usług operatora Przeładunkow

DO KONKURSU OFERT OFERTA CENOWA ZA
UDosTĘPNlENlE TERMlNALU PRZEŁADUNKoWo _ sKŁADoWEGo
W ELBLĄGU Do ŚwlłoczENlA USŁUG oPERAToRA PRZEŁADUNKoW

22.000'00 zł + VAT
1.

min' wyznaczone przez Zamawiającego

lw wy miarze

m

iesięczny/

i

2. ofeńa

cenowa oferenta - Usługodawcy
/w wymiarze miesięczny/

+

VAT

l

1.

Nalezność płatna, do 10 - go kazdego miesiąca z góry, począwszy od miesiąca
lipca 2020r.
2. opłata będzie Wnoszona pzez cały rok kalendarzowy (od lipca 2020r. do grudnia
2025r.), niezaleŻnie od czasu trwania zeglugi w danym roku.
3. ZłoŻona oferta jest ofeńą wiąŻącą W przypadku wygrania Konkursu ofert na
swiadczenie usług operatora Przeładunkow na Terminalu w Elblągu.

data i podpis Oferenta /osoby upowaznionej/

