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Zapytanie o cenę 
na wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych 

P-18-2 T3 
 
W związku z planowaną rozbudową terminalu kontenerowego w Gdańsku firma DCT Gdańsk S.A. 
(dalej: „DCT”) rozpoczęła prace przygotowawcze do wykonania projektu budowlanego i budowy ko-
lejnego pirsu głębokowodnego terminalu kontenerowego.  
DCT w trosce o terminową realizację zadania planuje wybrać wykonawcę oraz podjąć współpracę i 
odpowiednią umowę (dalej: Umowa) na realizację badań geotechnicznych i geologicznych zanim 
wybrany zostanie Projektant przedmiotowego zadania inwestycyjnego. DCT przewiduje, że plano-
wany obiekt będzie drugiej kategorii geotechnicznej. 
W ramach Umowy w pierwszej kolejności zostaną wykonane badania geotechniczne, a po wyborze 
Projektanta i stworzeniu Projektu robót geologicznych należy wykonać komplet badań geologiczno-
inżynierskich. 
 
Tym samym DCT zaprasza do złożenia oferty cenowej wraz z propozycją harmonogramu prac na 
wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie dokumentacji gologiczno-inżynierskiej (wraz z 
wszelkimi badaniami, ekspertyzami i analizami) w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynier-
skich podłoża niezbędnych do stworzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia budowla-
nego oraz rozpoczęcia procesu budowlanego dla w/w inwestycji. 
DCT na wniosek wykonawcy udostępni wyniki pomiarów batymetrycznych oraz sondowań ferroma-
gnetycznych przedmiotowego obszaru. 
Szczegółowy projekt robót geologicznych zostanie opracowany i dostarczony przez Projektanta. DCT 
złoży odpowiedni wniosek do Ministerstwa Klimatu o zatwierdzenie projektu robót geologicznych i 
uzyska pozwolenie na wykonanie przedmiotowych badań. Obszar badań znajduje się w Porcie 
Gdańsk na terenie dzierżawionym od Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Wykonawca badań 
uzgodni sposób prowadzenia robót i uzyska zgodę na prace w basenie portowym. 
DCT przekaże informację o planowanym terminie rozpoczęcia badań z min. 6 tyg. wyprzedzeniem. 
 
Dokładność badań geologicznych powinna umożliwić prowadzenie robót budowlanych bez koniecz-

ności wykonywania dodatkowych badań podczas realizacji inwestycji. DCT przewiduje wykonanie 

min. 350 odwiertów. Zakładane wstępnie badania będą obejmowały: 

 badania w linii projektowanego nabrzeża na minimalną głębokość -40m pod poziomem 

wody w rozstawie co 30m (odwierty z pobraniem i badaniem rdzenia), 

 badania w linii projektowanych placów na minimalną głębokość -35m pod poziomem wody, 

 siatkę badawczą o wymiarach około 100mx100m na projektowanych placach. 
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Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na akwenie wodnym w bezpośrednim sąsiedztwie pirsu 
T1 (rys.1). Przedmiotowe badania powinny obejmować obszar Etapu I, Etapu II i Etapu III rozbudowy 
terminalu.  
 
Zakres przedmiotowych prac może zostać zwiększony o przeprowadzenie badań w strefie planowa-
nych robót czerpalnych w sąsiedztwie terminala kontenerowego. 
Zakres przedmiotowych prac może zostać zwiększony o wytyczne Projektanta zgodnie z Projektem 
robót geologicznych. 
 
Przedstawiciel DCT ma prawo przebywać na jednostce badawczej podczas trwania zlecenia. Wyko-
nawca powinien zapewnić transport pomiędzy nabrzeżem DCT, a jednostką wykonującą wiercenia 
dla przedstawicieli DCT wraz z niezbędnym wyposażeniem BHP. 
Wykonawca badań będzie mógł korzystać z rampy ro-ro na kei terminala DCT i cumować tam swoje 
jednostki pływające na potrzeby realizacji przedmiotowych badań. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów wewnętrznych DCT oraz 
przeszkolenia wszystkich osób przebywających na terenie DCT. 
 
W ofercie cenowej należy określić kwotę wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotowych ba-
dań w w/w zakresie z podziałem na: 
- koszt jednostkowy wykonania 1m odwiertu z pobraniem i badaniem rdzenia - CPT/CPTU, 
- koszt analizy wyników badań i opracowania dokumentacji geotechnicznej, 
- koszt analizy wyników badań i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
- koszt mobilizacji, transportu i inne. 
 
1. Ofertę cenową w formie tabeli (Załącznik nr.3) należy złożyć do 03.04.2020r. przesyłając ją na 

adres:  cezary.osipuk@dctgdansk.com. W tytule należy wpisać: „P-18-2 T3 – badania geolo-
giczne”.  
W przypadku braku możliwości złożenia Oferty w wyżej wskazanym terminie bardzo prosimy o 
taką informację. 
Zamawiający informuje, iż przystąpi do analizy złożonej oferty niezwłocznie po jej otrzymaniu i 
w związku z powyższym Oferent może zostać zaproszony na spotkanie negocjacyjne przed 
wskazaną powyżej datą. 
 

2. Termin związania ofertą – 90 dni. 
 

3. Termin wykonania usługi – do uzgodnienia, nie później niż 31.12.2020r. 
 

4. Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej na terenie terminalu DCT Gdańsk 
S.A. W przypadku wyboru Oferenta na Wykonawcę żadne roszczenia finansowe oraz wnioski o 
przesunięcie terminu realizacji robót spowodowane niedopełnieniem powyższego obowiązku 
nie będą uwzględnione. Wizyta na terenie terminalu kontenerowego DCT Gdańsk S.A. może być 
zorganizowana tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem Zamawia-
jącego. Prosimy o wstępne kontaktowanie się pod wskazanym adresem mailowym.  
 

5. Oferent powinien określić w PLN jednoznacznie kwotę wynagrodzenia kosztorysowego netto, 
tj. bez podatku VAT, za wykonanie i ukończenie wszelkich Robót objętych zapytaniem oferto-
wym, a także usunięcie w nich ujawnionych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rę-
kojmi wad.  
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6. Zamawiający w każdym czasie ma prawo zmiany warunków składania i wyboru ofert określo-

nych w Zapytaniu ofertowym.   
 

7. Zamawiający ma prawo wyboru lub odrzucenia lub pozostawienia bez rozpatrzenia złożonej 
przez Oferenta oferty w dowolnym terminie w okresie związania ofertą lub prawo wyboru do-
wolnej oferty złożonej przez innych uczestników postępowania (według własnego uznania) lub 
unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie z jakiegokolwiek powodu bez obo-
wiązku informowania Oferenta o tym fakcie. Złożenie przez Oferenta oferty w niniejszym po-
stępowaniu nie stanowi dla Oferenta podstawy do zgłaszania wobec Zamawiającego jakichkol-
wiek roszczeń. 
 

8. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek koszty lub szkody poniesione przez Oferenta w 
związku z przygotowaniem i złożeniem niniejszej oferty, nawet jeżeli Zamawiający dokona wy-
boru oferty złożonej przez Oferenta, a następnie odmówi zawarcia umowy. Oferent zrzeka się 
prawa do ich dochodzenia od Zamawiającego. 
 

9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert i jej dostarczeniem do Za-
mawiającego. 
 

10. 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. 
 

11. W razie jakichkolwiek uwag lub zapytań do przedmiotu zamówienia lub załączonych dokumen-
tów proszę o przesłanie zapytania na adres e-mail cezary.osipuk@dctgdansk.com  

 
Załączone Dokumenty: 
Załącznik 1 Rys.1 Lokalizacja planowanej inwestycji – DCT, Terminal kontenerowy 
Załącznik 2 Rys.2 Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji – DCT, Terminal kontenerowy 
Załącznik 3 Wzór Formularza ofertowego 
Załącznik 4 Wzór umowy 
 
 

 
DCT Gdańsk S.A.  
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Rys.1 Lokalizacja planowanej inwestycji – DCT, Terminal kontenerowy
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Rys.2 Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji – DCT, Terminal kontenerowy 
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Załącznik 3 
Wzór Formularz Ofertowy 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dot. postępowania na badania geotechniczne i geologiczne P-18-2 T3  
 

ZAMAWIAJĄCY: 
DCT Gdańsk SA 

ul. Kontenerowa 7  
80-601 Gdańsk 

 
WYKONAWCA: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
(imię nazwisko/firma i adres/siedziba) 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na badania 
geotechniczne i geologiczne P-18-2 T3 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
treścią Zapytania o cenę i dokumentacją techniczną za wynagrodzenie odpowiednio: 
 

wynagrodzenie brutto:  …………….………............................................……..… PLN 
(słownie złotych: .…………………….……………………..…...............……………….), 
w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……………...............… PLN  
(słownie złotych: .….……………………..........…………………………………………..),  
stawka podatku ………….. % 
wynagrodzenie netto:  …………….………................…………………………………… PLN 
(słownie złotych: .…………………….……………..…................…..………………….), 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w Za-
pytaniu o cenę. 
 
Tabela ofertowa: 

l.p. Opis Cena netto Cena brutto Cena netto 
(suma) 

Cena brutto 
(suma) 

1 Wykonanie 1m odwiertu z pobra-
niem i badaniem rdzenia - 
CPT/CPTU 

    

2 Analiza wyników badań i opracowa-
nie dokumentacji geotechnicznej 

    

3 Analiza wyników badań i opracowa-
nie dokumentacji geologiczno-inży-
nierskiej 

    

4 Mobilizacja     

5 Transport     

6 Prace dodatkowe: …     

7 Inne     

8 …     
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Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu sprzętu, jak przed-
stawiono poniżej: 
 

l.p. Rodzaj sprzętu Opis Ilość Własność 
Wykonawcy 
/ Wynajem 
sprzętu 

Ograniczenia pogodowo-
falowe prowadzenia prac 

1      

2      

3      

4      

 
Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie, jak przedstawiono 
poniżej: 

l.p. Rodzaj prac Czas realizacji 
 

Tempo 
(ilość/dobę) 

 

1 Wykonanie 1m odwiertu z pobraniem i 
badaniem rdzenia - CPT/CPTU 

   

2 Wykonanie jednego pełnego odwiertu 
z pobraniem i badaniem rdzenia - 
CPT/CPTU 

   

3 Analiza wyników badań i opracowanie 
dokumentacji geotechnicznej 

 -  

4 Analiza wyników badań i opracowanie 
dokumentacji geologiczno-inżynier-
skiej 

 -  

5 Mobilizacja  -  

6 Transport  -  

7 Prace dodatkowe: …    

8 Inne    

9 …    

 
Wykonawca przedstawia poniżej zestawienie wykonanych badań zrealizowanych w ciągu ostatnich 

3 lat oraz referencje potwierdzające rzetelne wykonanie powierzonych prac. Odpowiednie referen-

cje wraz z opinią zleceniodawcy należy załączyć do Formularza Ofertowego. 

Lp
. 

Przedmiot zamówienia  Wartość zamówie-
nia netto  

Miejsce wykona-
nia oraz zlecenio-
dawca 

Data wykonania 
zamówienia  

1     

2     

3     

4     

 
Załączniki do Formularz Ofertowego: 
Załącznik 1 - Referencje 


