
 

Zapytanie ofertowe P-17-13-Po2 
Wycinka Drzew Rail-RMG 

 
1. Zamawiający 
DCT Gdańsk SA, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk (dalej jako „DCT”) 
 
2. Opis przedsięwzięcia 
DCT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace polegające na wycince drzew z obszarów 
oznaczonych dalej jako A, B, C i D w zakresie: 
 
Obszar/Skupina A  
1. Wycinka drzew i krzewów wskazanych w dwóch decyzjach: 
- WŚ.II.6131.324/269/Op.2017/HK z dnia 24 sierpnia 2017 r. (9 szt. drzew) 
- WŚ.II.6131.325/270/2017HK z dnia 24 sierpnia 2017 r. (42 szt. drzew) 
Decyzje stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (udostępniane na żądanie). 
 
2. Usunięcie pozostałych drzew i krzewów, dla których nie jest wymagana zezwolenie o którym mowa 
w art. 83 ust 1 Ustawy o Ochronie Przyrody. Dotyczy to zwłaszcza drzew scharakteryzowanych w art. 
83f ust. 1 punkt 3)-c (tj. „drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm – dla 
pozostałych gatunków drzew”). Zgodnie z inwentaryzacją zieleni z dnia 5 czerwca 2017 r. w obszarze 
A należy oczekiwać 152 szt. drzew o obwodach pni na wys. 5 cm do 50 cm (oznaczone czerwoną 
farbą, gatunki: sosna pospolita, brzoza brodawkowata). 
 
Obszary B, C i D 
1. Usunięcie drzew i krzewów, dla których nie jest wymagana zezwolenie o którym mowa w art. 83 
ust 1 Ustawy o Ochronie Przyrody. Dotyczy to zwłaszcza drzew scharakteryzowanych w art. 83f ust. 1 
punkt 3)-c (tj. „drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm – dla 
pozostałych gatunków drzew”).  
 
Zgodnie z inwentaryzacją zieleni z dnia 5 czerwca 2017 r. w obszarze: 

 B należy oczekiwać 1896 szt. drzew  

 C - 625 szt. drzew,  

 D - 1934 szt. drzew 
o obwodzie pnia do 50 cm na wys. 5 cm, oznaczonych czerwoną farbą; przeważające gatunki: sosna 
pospolita, brzoza brodawkowata. 
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Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższe liczby są szacunkowe i ostateczna liczba drzew oraz ich 
obwody pnia powinny zostać potwierdzone przez Wykonawcę przed samą wycinką zgodnie z 
warunkami poniżej. 
 
3. Lokalizacja 
Obszary, których dotyczy wycinka zlokalizowane są w Gdańsku, działka nr 75/2 obręb 0086 na terenie 
DCT dzierżawionym od Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. 
 
Zamawiający szacuje Obszar A na ok.0,9 ha, natomiast Obszary B, C i D na łącznie ok. 3,3 ha. 
 
Dla terenu wycinki wydana została - i pozostaje w mocy - decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa terminalu Kontenerowego T2 o zdolności 
przeładunkowej 2,500,000 TEU w Porcie Północnym w Gdańsku” z dnia 28 marca 2014 r. (dalej jako 
„decyzja środowiskowa”). Zgodnie z nią, Obszar A oraz część Obszaru B współtworzą teren 
kompensacji środowiskowej dla rybitwy białoczelnej oraz dla sieweczki obrożnej oraz obszar działań 
minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na nurogęsi oraz ohara. W związku z tym 
Wykonawca wycinki powiadomi DCT o każdej sytuacji zw. z wycinką, która jego zdaniem może mieć 
wpływ na cele kompensacji środowiskowej oraz minimalizacji oddziaływania. Jednocześnie 
Zamawiający zapewni odpowiedni nadzór i konsultacje ornitologiczne (w razie potrzeb).  
 
Wykonawca dochowa staranności, aby pozostać w zgodzie z ww. decyzją środowiskową. 
 
Lokalizację obszarów przedstawiono na rysunkach 1 i 2 poniżej. 
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Rys. 1 Orientacyjna lokalizacja miejsca wycinki (czerwony prostokąt) na tle Gdańska. 

 
 
Rys. 2. Podział na Obszary A,B, C i D. 
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Dostęp do Obszarów Wycinki jest możliwy przez bramę na bocznicy kolejowej (przejazd przez 
Terminal Kontenerowy) lub przez drogę dojazdową od Stogów (jej aktualna dostępność i 
przejezdność wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę). Jednocześnie zwracamy uwagę, że jest to 
teren piaszczysty, zadrzewiony i nierówny wysokościowo – co może utrudnić poruszanie się po nim 
ciężkiego sprzętu. 
 
Na ternie wycinki mogą znajdować się betonowe pozostałości po bunkrach oraz okopach. 
 
4. Termin wycinki, odbiór, kary 
Wykonawca zakończy wszystkie praca do dnia określonego w ofercie (”Data Zakończenie”), jednak 
bezwzględnie do końca lutego 2018 r.1. 
 
Za ukończenie prac będzie uważało się sytuację gdy drzewa i krzewy określone w punkcie 2 powyżej 
zostaną wycięte zgodnie z ostatecznym zakresem Umowy (por. opcjonalny wywóz). 
 

 W przypadku niedotrzymanie Daty Zakończenia określonej powyżej, dla jakiegokolwiek z 
obszarów, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

 W przypadku niezakończenia prac do końca lutego 2018 r. Wykonawca zapłaci karę w 
wysokości 10% za każdy dzień opóźnienia. 

 Powyższe kary nie wyłączają możliwości dochodzenia przez DCT odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

 
5. Warunki wykonania wycinki 
5.1 Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca przeprowadzi oględziny drzew celu weryfikacji 
występowania w ich obrębie gniazd ptaków chronionych, ich dziupli lub siedlisk. W przypadku 
wykrycia takowych, wstrzyma prace względem danego drzewa i niezwłocznie poinformuje DCT. 
 
5.2 Wykonawca zacznie wycinkę od obszarów A i C. 
 
5.3 Wykonawca po zakończeniu prac sporządzi raport zawierający: 
- podsumowanie i opis prowadzonych prac 
- opis zespołu i sprzętu wykonującego wycinkę 
- dokumentację fotograficzną prowadzonych prac 
- liczby wyciętych drzew w danych obszarach 
 
5.4 W zakresie w jakim Wykonawca będzie przebywał wew. ogrodzonego terenu Terminalu 
Kontenerowego DCT Gdańsk SA, zobowiązuje się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa 
określonych w: 

 Przewodniku bezpieczeństwa 

 Procedura awizacji 

 Warunkach świadczenie usług 
 
Dotyczą one przede wszystkim zasad poruszania się po terminalu, awizacji oraz środków ochrony 
indywidualnej. 
 
5.5 Wykonawca będzie zobowiązany do: 

                                                           
1 Tj. Prace będą prowadzone wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków chronionych o którym mowa w 

rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
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- rozpoczęcia prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia drzew 
przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki, a znajdujących się 
w bezpośredniej bliskości wycinki itp.); 
- każdorazowego zabezpieczania terenu, w obrębie, którego wykonywane są prace, przed 
wkroczeniem osób niepożądanych; 
- należytego zabezpieczania prowadzonych prac oraz roślinności niepodlegającej usunięciu przed jej 
uszkodzeniem; 
- segregowania wyciętych drzew i przygotowania ich do wywozu. Zamawiający wskaże miejsce - na 
terenie A - składowania produktów wycinki. Gałęzie powinny być rozdrobnione a reszta (średnia pow. 
8 cm) posortowana wg gatunku; 
- wywożenia materiału z wycinki (w uzgodnionym zakresie) z zachowaniem przepisów prawa (w tym 
zwłaszcza kodeksu ruchu drogowego). Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wycinki; 
- pracowania sprawnym sprzętem, przeznaczonym do tego typu prac i niezagrażającym środowisku 
oraz zgodnym z normami BHP; 
- prowadzenia wycinki wykwalifikowaną kadrą, mającą doświadczenie w tego typu pracach oraz 
odpowiednie uprawnienia (jeśli są wymagane do operowania sprzętem); 
- uporządkowania miejsca prowadzenia wycinki po jej zakończeniu, w tym uprzątnięcia terenu po 
wycince z wszelkich odpadów związanych z wycinką (konarów, gałęzi, trocin, karpiny, kory drzewnej i 
innych); 
- usunięcia innych zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego 
czyszczenia zabrudzonych dróg w trakcie prowadzonych prac; 
- likwidacji wszelkich uszkodzeń powstałych w nawierzchniach drogowych w trakcie prowadzonych 
prac i transporcie drewna i odpadów, 
- likwidacji wszelkich uszkodzeń powstałych w płocie i ogrodzeniu granicznym w trakcie 
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadów po zakończeniu wykonywania zadania, 
- natychmiastowego usunięcia wszelkich uszkodzeń w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki 
(wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi); 
- realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji 
środowiskowej; 
- wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu przed wycinką drzew oraz po zakończeniu prac . 
 
5.5 W przypadku tzw. złomu, drzew obumarłych lub wywrotów które wymagają zgody na usunięcie – 
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną oraz poinformuje o nich Zamawiającego.  
 
5.6 Gdy obwód pnia jest blisko granicy 50cm (na wys. 5 cm) lub w przypadku Obszaru A także blisko 
granicy 80 cm na wys. 130 cm, Wykonawca wykona przed wycinką odpowiednią dokumentację 
fotograficzną potwierdzającą zgodność wycinki z prawem i decyzjami. Zdjęcia powinny zawierać 
marker lokalizacji (GPS). 
 
6. Przygotowanie i złożenie oferty: 
 

a. Oferta  powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
lukasz.osiecki@dctgdansk.com do dnia 6 października 2017 r. 

 
b. Oferta powinna zawierać: 

I. Firmę, adres siedziby, numer NIP oraz numer KRS (lub kopię wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej) Oferenta; 

II. Oświadczenie o posiadanych zdolnościach i potencjalne technicznym potrzebnych do 
wykonania zlecenia. 

III. Proponowany Harmonogram wycinki, w tym: 

mailto:lukasz.osiecki@dctgdansk.com
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i. Momentu rozpoczęcia realizacji umowy. 
ii. Daty Zakończenia obszaru A 

iii. Daty Zakończenia pozostałych obszarów B, C i D. 
IV. Jednoznacznie określoną kwotę Wynagrodzenia ryczałtowego netto, tj. bez podatku 

VAT z podziałem na: 
i. Cenę wycinki, składowania i segregowania z podziałem na ceny dla obszarów: 

A, B, C i D; 
ii. Informację o korekcie ceny w przypadku zlecenia także wywozu produktów 

wycinki i odpadów. 
iii. Informację o korekcie ceny w przypadku zlecenia także karczowania pni we 

wszystkich obszarach A, B, C, D. 
V. Kopię polisy OC Wykonawcy/Oferenta 

 
c. Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni od daty złożenie oferty o której mowa w 

pierwszy zdaniu (a). 
 

d. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty, oraz wszystkie inne koszty z tym związane 
obciążają wyłącznie oferenta. Oferentowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
związane z jego udziałem w postępowaniu (naborze ofert). Zamawiający nie odpowiada za 
jakiekolwiek koszty lub szkody poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem 
i złożeniem oferty, nawet jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez oferenta, 
a następnie odmówi zawarcia umowy. Oferent zrzeka się prawa do ich dochodzenia od 
Zamawiającego. 

e. Zamawiający dopuszcza organizację wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się. 
f. Decyzje dot. wycinki, decyzja środowiskowa oraz inwentaryzacja mogą być udostępnione na 

żądanie oferenta, przy czym Zamawiający zastrzega, że może odmówić ich udostępnienia 
firmom którego w jego ocenie nie są w stanie wykonać zlecenia. 
 

7. Wybór oferty 
DCT Gdańsk SA oceniając oferty weźmie pod uwagę przede wszystkim cenę, proponowaną datę 
zakończenia oraz wiarygodność Wykonawcy i jego zdolność do rzetelnego wykonania Zamówienia w 
deklarowanym terminie. 
 
DCT Gdańsk zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia lub pozostawienia bez rozpatrzenia 
złożonej przez Oferenta oferty w dowolnym terminie w okresie związania ofertą lub prawo wyboru 
dowolnej oferty złożonej przez innych oferentów (według własnego uznania) lub unieważnienia 
niniejszego postępowania/naboru ofert w każdym czasie z jakiegokolwiek powodu bez obowiązku 
informowania oferenta o tym powodzie. Złożenie przez Oferenta oferty w niniejszym postępowaniu 
nie stanowi dla Oferenta podstawy do zgłaszania wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń. 
 
8. Płatności 
Zamawiający przewiduje następujący podział płatności: 

 10% zaliczka 

 10% po zakończeniu Obszaru A 

 10% po zakończeniu Obszaru C 

 35% po zakończeniu Obszaru B 

 35% po zakończeniu Obszaru D 
 
9. Kontakt 
DCT zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi  przez siebie oferentami. W toku 
badania i oceny ofert DCT może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
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Osoba kontaktową dla niniejszego naboru ofert jest: 
 

Łukasz Osiecki 
Tel:  (058) 737 9091 lub +48 663 774 001 
e-mail: lukasz.osiecki@dctgdansk.com, pm@dctgdanks.com 
 

 
10. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (udostępniane na żądanie) 
Załącznik nr 1 – Decyzje wydane przez Wydział Środowiska 
Załącznik nr 2 – Decyzja środowiskowa 
Załącznik nr 3 – Inwentaryzacja  

mailto:lukasz.osiecki@dctgdansk.com
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