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ROZDZIAŁ 1 – WSTĘP
1.1

CEL DOKUMENTU

Celem niniejszych Wymogów Zamawiającego jest przedstawienie aktualnego stanu formalnego
i rzeczowego dla obszaru, którego dotyczy Przedmiot Zamówienia, jak również określenie
zakresu Robót oraz wymagań dotyczących Przedmiotu zamówienia i jego realizacji.
Niniejsze Zamówienie dotyczy etapu określanego jako Projekt RailRMG – 2 Etap rozbudowy
bocznicy kolejowej DCT (dalej jako „Inwestycja” lub „Przedmiot zamówienia”).

1.2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy jest zobowiązany do doprojektowania rozwiązań
projektowych, wykonania oraz ukończenia Robót zgodnie z Kontraktem oraz zobowiązany jest
do usunięcia wszelkich ewentualnych wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, ich zgodność z Wymogami
Zamawiającego, Dokumentacją dostarczoną przez Zamawiajacego jak również tą sporządzoną
przez Wykonawcę, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na Terenie Budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi Robotami.
Każda dokumentacja (w tym również jej zmiana, uzupełnienie itd.) powstała w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym zmiany Dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez
Zamawiającego podlega uzgodnieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający zlecił wykonanie projektu budowlanego i uzyskał Pozwolenie na Budowę. Projekt
budowlany stanowi Załącznik numer 1 do Wymogów. Dokumenty te mogą posłużyć do realizacji
Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca ma możliwość dokonania zmian w projektach w celu
zoptymalizowania rozwiązań projektowych, jednakże parametry oraz jakość rozwiązań
zaproponowanych winny być nie gorsze niż parametry zawarte w dostarczonym przez
Zamawiającego projekcie i określone
w Wymogach Zamawiajacego. Wprowadzenie
jakiejkolwiek zmiany do rozwiązania projektowego wymaga pisemnej zgody Przedstawiciela
Zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów/zakresów zawartych w projekcie budowlanym,
co do których nie zawarto jednoznacznych wymagań w Wymogach Zamawiającego. Jakakolwiek
zmiana w lokalizacji elementów infrastruktury w stosunku do projektów udostępnionych wymaga
pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego.
Z uwagi na wymagania zawarte w Prawie budowlanym, dotyczące klasyfikacji zmian wnoszonych
do projektu, Zamawiajacy wskazuje, że wprowadzenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek zmiany
jest wyłącznym ryzykiem Wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do pozytywnego
uzgodnienia tej zmiany z nadzorem autorskim, Projektantem oraz Autorem Projektu i innymi
wymaganymi stronami, w tym w szczególności z ZMPG (Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku).
Wykonawca jest odpowiedzialny za zweryfikowanie wszystkich dokumentów dostarczonych
przez Zamawiającego oraz uzyskanie i zweryfikowanie wymaganych badań, sprawdzeń, obliczeń
jak również za uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i opinii, które
umożliwią mu zrealizowanie Przedmiotu Zamówienia i spełnienie Wymogów Zamawiającego.
Wymogiem Zamawiajacego jest, aby rozbudowana bocznica stanowiła integralną całość
funkcjonalno - użytkową z istniejącymi już elementami infrastruktury. W związku z powyższym
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zastosowane Materiały, dostarczone Urządzenia, jak również wszelkie zastosowane rozwiązania
mają stanowić kontynuację rozwiązań już zastosowanych i mają współdziałać bez przeszkód
z istniejącą infrastrukturą, chyba że w Wymaganiach Zamawiającego stwierdzono inaczej.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie przedłożone Dokumenty Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Dokumentów (projektu Robót) w zakresie
koniecznym do prawidłowego wykonania wszelkich Robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
normami, prawem, Kontraktem i Wymogami Zamawiającego oraz do uzyskania wszystkich
wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w szczególności zamiennego lub
nowego Pozwolenia na Budowę.
Wszelkie wymagania wynikające z uzyskanych decyzji, a wymagane do spełnienia Wymogów
Zamawiającego uważa się za zawarte w Przedmiocie zamówienia.
Wszystkie elementy Robót niewymienione wprost w Wymogach Zamawiającego lub/i innych
Dokumentach Kontraktowych, a konieczne do zrealizowania Wymogów Zamawiającego należy
traktować jako zawarte w zakresie Robót Wykonawcy.
Wykonawca, używając personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, z należytą starannością
zaprojektuje, wykona, sprawdzi i przekaże do eksploatacji, naprawi wszelkie wady, ukończy
wszystkie obiekty i wszelkie systemy wymagane do wyposażenia terminalu tak, aby Roboty pod
każdym względem były dostosowane do przewidzianego użytkowania zgodnie z udostępnioną
dokumentacją, w tym również z niniejszymi Wymogami Zamawiającego, umożliwiając
Zamawiającemu regularną konserwację zgodnie z instrukcjami dotyczącymi eksploatacji.
Wykonawca dostarczy do realizacji Przedmiotu Zamówienia wykwalifikowaną i doświadczoną
kadrę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o przetargu.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie aspekty przygotowywanych przez siebie
Dokumentów (Dokumenty Wykonawcy), Robót oraz za zapewnienie Urządzeń, Materiałów
i Wykonawstwa niezbędnych do spełnienia Wymogów Zamawiającego.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który
ma określone wymagania w stosunku do wszystkich wykonawców i podwykonawców dotyczące
nadużyć finansowych i korupcji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada listę
wykonawców, którzy nie spełniają tych wymagań. Wykonawcy i podwykonawcy znajdujący się na
liście Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju nie mogą pracować przy projektach
finansowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wykonawca oraz wszyscy jego
podwykonawcy i dostawcy muszą spełniać wymagania zawarte http://www.ebrd.com/ineligibleentities.html
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ROZDZIAŁ 2 – INFORMACJE O TERENIE I
PLANOWANEJ INWESTYCJI
2.1 LOKALIZACJA
Obszar, którego dotyczy Przedmiot zamówienia obejmuje działkę o numerze 75/2 znajdującą się
w Porcie Północnym w Gdańsku.
Działka, na której planowana jest inwestycja jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym ZMPG SA.
DCT Gdańsk SA (Zamawiający) posiada prawo do dysponowania przedmiotowym terenem na
cele budowlane na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej pomiedzy DCT a ZMPG
SA.
Teren inwestycji pokazano na Rys. Nr 1.
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2.2 INFORMACJA NA TEMAT STANU ISTNIEJĄCEGO BOCZNICY KOLEJOWEJ
W 2007 r. Zamawiający rozpoczął eksploatację bocznicy kolejowej na terenie DCT przy
wykorzystaniu 2 torów kolejowych zrealizowanych w ramach budowy Terminalu T1. W kolejnych
latach dokonano rozbudowy bocznicy kolejowej o kolejne 2 tory, 3 przejazdy oraz wybudowano
rampę kolejową od strony lasu (przebudowa nr 1 Rail1 i przebudowa nr 2 Rail2).
Kolejnym etapem rozbudowy bocznicy było wybudowanie szyny podsuwnicowej od strony lasu
oraz około 0,9 ha nawierzchni od strony Stogów (przudowa nr 3 – RailRMG).
Odnośna dokumentacja powykonawcza znajduje się w Załaczniku numer 3.

Obecnie bocznica kolejowa jest obsługiwana przez 3 suwnice kolejowe RMG.
W trakcie rozpoczęcia i realizowania robót objętych Przedmiotem zamówienia bocznica będzie
obsługiwana przez suwnice kolejowe RMG w trybie 24/7.

2.3 PODŁOŻE GRUNTOWE
Na potrzeby realizacji Przedmiotu zamówienia udostępniona zostanie
dokumentacja geologiczno-geotechniczna, która stanowi Załącznik numer 2.

archiwalna

Jeżeli jednak okaże się, że do wykonania Przedmiotu zamówienia i spełnienia Wymogów
Zamawiającego wymagane jest wykonanie jakichkolwiek badań dodatkowych, Wykonawca
winien takie badania wraz z wymaganą dokumentacją sporządzić własnym staraniem i na swój
koszt. W powyższym wymogu zawiera sie również uzyskanie wymaganych uzgodnień i
pozwoleń.
W zakresie Przedmiotu zamówienia jest wykonanie wszystkich robót związanych ze
wzmocnieniem podłoża gruntowego w celu uzykania wymaganych nośności szyny 22,5t/oś.

2.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTOWA
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za dokumentację techniczną przekazaną przez
Zamawiającego. W konsekwencji Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania materiałów
przekazanych do realizacji Przedmiotu Umowy, wykonania pozostałej dokumentacji projektowej,
w tym dokumentacji wykonawczej, warsztatowej, powykonawczej itd. i/lub wykonania własnej
dokumentacji odpowiedniej dla Przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozwiązania zawarte w
Dokumentach Wykonawcy wymagają uzgodnienia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Nie
zwalnia to Wykonawcy z jego pełnej odpowiedzialności za Dokumenty Wykonawcy wynikającej z
Kontraktu oraz polskich przepisów prawa budowlanego.
Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanych rozwiązaniach projektowych, jak również
podczas realizacji Robót, iż Terminal będzie w przyszłości rozbudowywany i z uwagi na to
przewidziane powinny zostać zapasy w kanalizacjach.
Projektowany okres użytkowania jest rozumiany jako czas, w którym elementy konstrukcyjne,
urządzenia elektryczne i mechaniczne, systemy elektryczne, wodne itp. powinny być używane z
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akceptowalnym poziomem obsługi, natomiast bez konieczności wykonywania napraw głównych
lub wymiany. Stopień konserwacji w okresie użytkowania powinien być zgodny z poniższą tabelą
lub jeśli nie jest określony w tabeli, powinien być zgodny z odpowiednimi normami oraz
standardami projektowymi.
Okres użytkowania elementów robót budowlanych i elektryczno-mechanicznych.
Element

Okres
użytkowania

Okres do
pierwszej
(nie
rutynowej)
konserwacji

Beton

60 lat morskie i
lądowe

60 lat

Brak

Konstrukcje stalowe w
tym maszty i słupy
oświetleniowe

60 lat morskie i
lądowe

15 lat

Ponowne pokrycie
systemów zabezpieczania
co 15 lat

1 rok
Systemy szyn

20 lat
5 lat

Ogrodzenie oraz bramy

Instalacje elektrycznomechaniczne (w tym
ochrona
przeciwpożarowa,
elektryka, teletechnika,
hydraulika i
odwodnienie, bez
masztów
oświetleniowych)
Odbojnice

Rutynowa konserwacja
wykonana przez
Zamawiającego

Naprawy/wymiany
nieakceptowalne
Usunięcie lub wymiana
wadliwego lub
wykruszonego betonu oraz
skorodowanych umocnień.
Usunięcie lub wymiana
wadliwej/skorodowanej stali i
elementów mocujących;
zespawanie stalowych płyt z
istniejącymi konstrukcjami
stalowymi.

Coroczne dociskanie
klipsów mocujących oraz
zmienianie położenia maty
z neoprenu.
Wymiana klipsów
mocujących jednakże w
ilości nieprzekraczającej
1% w ciągu okresu 5 lat

Naprawa lub wymiana
każdego elementu lub
wyrównanie toru poza
tolerancją dla systemu
klipsów mocujących

Jakiekolwiek
usunięcie/wymiana
wszelkich słupów, bram lub
ogrodzenia

20 lat

10 lat

Ponowne malowanie bram
i słupów ogrodzenia

20 lat

Dopasowani
e
indywidualne
go
harmonogra
mu
konserwacji

Okresowe zwyczajne i
rutynowe prace
konserwacyjne wszystkich
elementów Urządzeń i
przyrządów sterowniczych
zgodnie z instrukcjami
producenta

Każde usunięcie/wymiana
wszelkich elementów
Urządzeń przyrządów
sterowniczych, rur, kabli,
komponentów, akcesoriów,
elementów mocujących, itp.
z wyłączeniem materiałów
eksploatacyjnych

Ponowne malowanie

Wszelkie usuwanie/wymiana

25 lat

Wykonawca powinien w ramach Dokumentów Wykonawcy, w tym w szczególności w instrukcji
użytkowania i eksploatacji dostarczyć szczegóły dotyczące konserwacji.

2.5 INFORMACJA O SYSTEMIE GOP
Ilekroć w niniejszych Wymogach Zamawiającego bedzie mowa o systemie GOP (Gate
Optimization Process) należy przez to rozumieć Proces Optymalizacji Ruchu Bramowego do DCT
(Droga i Kolej). Proces ten polega na tym, że dane kontenera, pojazdu zewnętrznego, czy numer
wagonu, który ma wjechać na teren terminalu są odczytywane przy pomocy kamer
i transferowane do Terminalowego Systemu Operacyjnego w sposób automatyczny. W skład
systemu wchodzą Portale OCR, jak również bramki radiometryczne RPM. Podsystemy Systemu
GOP w niniejszych Wymogach nazywane są jako System OCR i System RPM. Wykonawca jest
odpowiedzialny
za
ścisłą
kooperację
i
koordynację
na
terenie
budowy
z dostawcami ww. Systemów.
Dostawcy Systemów OCR i RPM zwani są Innymi Wykonawcami Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ 3 - ZAKRES PRAC
3.1

ZAKRES PRAC

Roboty, które mają zostać wykonane w ramach niniejszego Przedmiotu zamówienia zostały
opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego jak również zawarte w projektach
budowlanych sporządzonych przez firmę Europrojekt Gdańsk S.A.
Wykonawca będzie realizował Roboty budowlane na podstawie:
a. Projektu budowlanego: Rozbudowa układu torowego bocznicy kolejowej DCT wraz z
infrastrukturą towarzyszącą – Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 123/2019/RB z
19.06.2019
b. Projektu budowlanego: Remont i budowa toru suwnicy wraz z utwardzeniem placów i
instalacjami na terenie DCT w Gdańsku - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr
224/2018/RB z 25.09.2018
W celu zrealizowania Przedmiotu zamówienia należy wykonać poniżej wyspecyfikowany zakres
odnośny dla Projektu budowlanego pkt. 3.1.a powyżej:
- roboty rozbiórkowe,
- przebudowa istniejących sieci sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
- budowa nowych sieci sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
- wydłużenie istniejących 4 torów do długości maksymalnej o nośności szyny 22,5 tony/oś,
- dobudowa 3 nowych torów o nośności szyny 22,5 tony/oś,
- przesunięcie/przebudowa 4 torów w nową lokalizację, wymagana po przebudowie nośność
szyny 22,5 tony/oś,
- przebudowa i budowa nowych rozjazdów,
- budowa krzyżownicy,
- budowa ramp czołgowych,
- kozły oporowe (tymczasowe i docelowe),
- wygrodzenie toru suwnicy,
- kontener dla zwrotniczego wraz z wymaganymi sieciami,
- reorganizacja i przebudowa parkingu samochodów osobowych (za torami),
- włączenie się w nowo wybudowaną trasę 908, wraz z koniecznymi rozbiórkami.
Roboty stanowiące Przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:
a. mobilizacja i demobilizacja Wykonawcy,
b. organizacja zaplecza budowy,

© DCT Gdańsk SA

Strona/Page 10|54

Wymogi Zamawiającego
P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT
c. wykonywanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z
Przedstawicielem Zamawiajacego (wykonywanie tymczasowego oznakowania
zgodnie z potrzebą, wymaganiami i uzgodnieniami, w postaci oznakowania
poziomego, pionowego, przy pomocy taśm i słupków, ogrodzenia przestawnego, płóz
hamulcowych itp.),
d. wykonanie ogrodzenia terenu budowy/terenu Robót,
e. sporządzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na
budowę, jeżeli będzie to wymagane z uwagi na zrealizowanie Przedmiotu zamówienia,
f. sporządzenie projektu wykonawczego,
g. sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
h. sporządzenie i uzgodnienie z wymaganymi stronami i organami tymczasowego
i docelowego Regulaminu Pracy Bocznicy kolejowej DCT,
i. sporządzenie i uzgodnienie z wymaganymi stronami i organami Instrukcji Pracy
Bocznicy (Instrukcja prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji DCT-R).
j. roboty przygotowawcze,
k. obsługa geodezyjna,
l. badania laboratoryjne,
m. badania saperskie oraz roboty saperskie w celu usunięcia wszelkich materiałów
wybuchowych oraz zapewnienie nadzoru saperskiego,
n. usunięcie roślinności z terenu budowy, warstwy humusu i karpin,
o. roboty rozbiórkowe,
p. budowa nowych torów, jako wydłużenie istniejących 4 torów,
q. budowa 3 nowych torów,
r. budowa krzyżownicy i rozjazdów wyposażonych w automatyczny system
elektrycznego ogrzewania EOR,
s. wybudowanie wygrodzenia toru suwnicy,
t. ogrodzenie i oświetlenie graniczne,
u. monitoring graniczny
v. budowa i montaż infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.:
 sieci energetycznej oraz dystrybucję SN i nn wraz z zasilaniem dla suwnic
RMG,
 sieć internetowa, w tym zewnętrzna sieć Wi-Fi,
 system monitoringu – wg wytycznych zawartych w niniejszych Wymogach
Zamawiającego,
 sieć wodociągowa,
 kanalizacja sanitarna,
 kanalizacja deszczowa,
 oznakowanie poziome i pionowe,
w. przełożenie/przebudowa wymaganych do spełnienia Wymogów Zamawiajacego
i projektu budowlanego sieci,
x. dowiązanie się do istniejacej infrastruktury - w miejscu styku/łączenia się Terenu
budowy z istniejącym terminalem Wykonawca dowiąże się do istniejących konstrukcji
oraz sieci i instalacji oraz dokona ich niezbędnej przebudowy,
y. wykonanie i montaż kozłów odbojowych na końcach szyn (tymczasowych i
docelowych),
z. wykonanie ramp czołgowych,
aa. dostawa i montaż kontenera dla zwrotniczego wraz z doprowadzeniem wymaganych
sieci (sieć elektryczna, teletechniczna, sanitarna) i dostarczeniem wyposażenia
(1xkrzesło, 1x biurko, 1x regał),
bb. Wpinka w linię 908 wraz z demontażem kozła oporowego na granicy DCT,
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cc. uzyskanie nowego świadectwa Swiadectwa Bbezpieczeństwa dla użytkownika
bocznicy kolejowej DCT wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
W zakresie Wykonawcy NIE jest wykonanie poniżej wskazanych elementów objętych projektem
budowlanym wskazanym w pkt. 3.1.a powyżej:
- wykonanie nawierzchni, ogrodzenia granicznego, oświetlenia, odwodnienia i systemu
monitoringu na obszarze wskazanym poniżej:

Z uwagi na nie wykonanie powyższego zakresu Wykonawca w ramach przedmiotu zlecenia winien
zaprojektować i wykonać wszelkie wymagane dla prawidłowego działania i użytkowania sieci odnośne dla
obszaru stanowiącego przedmiot Inwestycji
- system monitoringu opisany w punkcie 19.3.11 Projektu budowlanego – Monitoring graniczny

W odniesieniu do Projektu budowlanego wskazanego w pkt. 3.1 b powyżej należy wykonać:
- przebudowę ogrodzenia granicznego w obszarze wskazanym poniżej

- budowa odwodnienia belki podsuwnicowej od strony terminalu oraz włączenie go do instalacji
deszczowej DCT
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W zakresie Wykonawcy jest wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej jak wyżej i
włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej terminalu jak rówież
oczyszczenie, udrożnienie wewnętrznych elementów istniejącego odwodnienia belki
podsuwnicowej.
Wyżej wymienione roboty należy zaprojektować i wykonać tak, aby nie naruszyć statyki i
kontrukcji belki podsuwnicowej z uwagi na fakt, iż element odwodnienia zlokalizowany
jest poniżej podstawy belki podsuwnicowej. Należy uwzględnić fakt, że podczas
wykonywania robót budowlanych po belce będą poruszały się i pracowały przensząc
ładunki suwnice RMG. W związku z powyższym Wykonawca zaprojektuje i wykona
odpowiednie rozwiązanie dla odwodnienia istniejącej belki i przedłoży je do akceptacji
Przdstawiciela Zamawiającego.
3.2 PRACE PROJEKTOWE
W ramach usługi projektowania Wykonawca powinien, m.in.:
a. Sporządzić wielobranżowy projekt wykonawczy wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami,
analizami i opracowaniami.
b. W przypadku, gdy Wykonawca dokona jakiejkolwiek zmiany wymagającej uzyskania
zamiennego pozwolenia na budowę, winien sporządzić również wielobranżowy projekt
budowlany wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami, analizami i opracowaniami.
c. W przypadku konieczności uzyskiwania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę
przygotować pełną dokumentację, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskać
pozwolenie na budowę.
d. W przypadku sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowę winien sprawować nadzór autorski.
Jeżeli nie wskazano inaczej, należy przyjąć, iż zastosowane techniczne i funkcjonalne
rozwiązania projektowe winny być kontynuacją już istniejących rozwiązań (rozwiązania zawarte
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w dokumentacji powykonawczej bocznicy kolejowej stanowiącej załacznik nr 3, chyba że w
niniejszych Wymogach wskazano inaczej).
Dokumenty Wykonawcy winny być przedłożone do weryfikacji i uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiającego.
Z uwagi na dotrzymanie harmonogramu realizacji Inwestycji, jak również odpowiedniego tempa
projektowania Wykonawca winien uwzględnić następujące wytyczne:
1. Projekty - Projektant przedstawia propozycję projektową, a następnie Przedstawiciel
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych odniesie się do propozycji przedkładając swoją
opinię na piśmie (uzgodnienia takie mogą być prowadzone w formie elektronicznej za
pomocą korespondencji email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i
Przedstawiciela Zamawiajacego). Kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag
Zamawiającego przedstawionych podczas poprzedniej iteracji.
a. Termin wnoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiajacego wynosi 5 dni
roboczych.
b. Termin ustosunkowywania się Projektanta wynosi 5 dni roboczych.
2. Koordynacyjne spotkania projektowe odbywać się będą raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiającego.

3.3

DOKUMENTY WYKONAWCY

Dokumenty Wykonawcy oznaczają wszelkie sporządzone przez Wykonawcę dokumenty
wymagane z uwagi na właściwą realizację Przedmiotu Zamówienia, do których należy
w szczególności zaliczyć dokumentację projektową, w tym w szczególności obliczenia,
uzgodnienia, rysunki, instrukcje użytkowania i konserwacji, specyfikacje, jak również wszelkie
dokumenty powstałe w czasie realizacji Robót oraz wymagane podczas procesu realizacji Robót.
Wykonawca dostarczy Dokumenty Wykonawcy spełniające wymogi aktualnych przepisów
polskiego prawa traktującego o zakresie, zawartości i formie projektu budowlanego,
wykonawczego, wszelkiej pozostałej dokumentacji umożliwiającej realizację Kontraktu.
W ramach Dokumentów Wykonawcy Wykonawca przedstawi kompletną i szczegółową
specyfikację oraz rysunki opisujące wszystkie Urządzenia, produkty oraz Materiały, które zostaną
użyte w trakcie Robót, szczegóły dotyczące obróbki i wykonania Robót oraz systemu konserwacji
w trakcie Robót. Wykonywanie projektów/rysunków zostanie zoptymalizowane poprzez użycie
programów typu CAD. Dokumenty Wykonawcy winny być dostarczane w wersji edytowalnej oraz
w formacie nieedytowalnym.

3.4

KOORDYNACJA SIECI I INSTALACJI W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI

Wszelkie instalacje i sieci winny być przez Wykonawcę skoordynowane na etapie projektowania
i budowania, aby:
 uniknąć kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
 zapewnić współdziałanie z istniejącą infrastrukturą,
 w miejscach kolizji zapewnić odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami, aby
zagwarantować ciągłośc funkcjonowania terminala DCT,
 uwzględnić osiadanie gruntu.

3.5

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Urządzenia oraz Materiały stanowiące część Robót mają zostać wyraźnie i w sposób trwały
oznakowane i posiadać wymagane przepisami dokumenty jakościowe. Wykonawca przed
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zamówieniem i wbudowaniem jakiegokolwiek Materiału i Urządzenia winien uzyskać ich
akceptację ze strony Przedstawiciela Zamawiającego.
Urządzenia oraz Materiały muszą być fabrycznie nowe i dostosowane do warunków
środowiskowych, w jakich mają działać.

DOSTAWY URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW

3.6

W przypadku, gdy więcej niż jeden producent jest w stanie dostarczyć dany Materiał bądź
Urządzenie, Wykonawca powinien uzyskać całą ilość wymaganą do wykonania Robót od jednego
producenta lub dostawcy, lub jeżeli zamierza pozyskiwać materiały z różnych źródeł bądź zmienić
swoje źródło zamówień, na 14 dni przed złożeniem zamówień musi uzyskać zgodę
Przedstawiciela Zamawiającego.

POBIERANIE PRÓBEK ORAZ TESTOWANIE MATERIAŁÓW

3.7

Należy potwierdzić zgodność Materiałów poprzez pobranie próbek oraz wykonanie testów
zgodnie z odpowiednimi standardami przed ich użyciem do Robót. Materiały, które następnie
zostaną dostarczone, mają pod każdym względem dorównywać odpowiadającym im próbkom.
Wykonawca
dostarczy
i
przedłoży
Przedstawicielowi
Zamawiajacego
próbki
Materiałów/przedmiotów oraz ma:
 Zachować próbki na Placu Budowy dla porównania z Materiałami/przedmiotami używanymi
w trakcie Robót oraz je usunąć, gdy nie będą już potrzebne;
 Przygotować próbki ukończonych prac na prośbę Przedstawiciela Zamawiającego lub gdy
Kontrakt będzie tego wymagał.
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zlecić dodatkowe próby certyfikowanemu laboratorium,
w ilości około 20% prób wykonywanych prz Wykonawcę. Koszt dodatkowych prób pokrywa
Zamawiający.

INSTRUKCJE PRODUCENTÓW

3.8

Wszelkie Materiały, Urządzenia itp. powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcjami
producenta lub dostawcy, o ile Wymogi Zamawiającego nie stanowią inaczej. Należy dostarczyć
kopie instrukcji producentów przed włączeniem Materiałów oraz Urządzeń do Robót.

3.9
INSPEKCJA MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA
PLACEM BUDOWY
Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem
o wszelkich materiałach oraz urządzeniach przechowywanych poza placem budowy (zarówno
w Polsce, jak i za granicą), które są dostępne do inspekcji.

3.10

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Definicja
Z zastrzeżeniem poniższych punktów, Zamawiający przez dokumentację powykonawczą
rozumie dokumentację zgodną z art. 3 pkt. 14 Prawa Budowlanego, tj. „dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi”.
Wymagania ogólne
a) Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona zgodnie z wytycznymi dla projektu
budowlanego przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
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b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Dokumentacja Powykonawcza przygotowana przez Wykonawcę dla Zamawiającego
winna zawierać wszelkie ostateczne i aktualne informacje dot. robót faktycznie
wykonanych i odzwierciedlać stan istniejący po zakończeniu robót. Wszelkie opisy
powinny zawierać opisy robót zrealizowanych, wykonanych badań, wbudowanych
materiałów. Rysunki powinny przedstawiać faktyczne trasy i kanalizacje oraz urządzenia
towarzyszące. Dokumentacja powykonawcza winna stanowić odzwierciedlenie
wybudowanej infrastruktury przy uwzględnieniu wszelkich zmian w odniesieniu do
projektu budowlanego i wykonawczego.
Projekt Powykonawczy należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić
w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację
projektu, co należy rozumieć jako dokumentację wydrukowaną w kolorze, w powszechnie
przyjętej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, w sztywnej oprawie introligatorskiej,
w osobno oznaczonych tomach wraz ze szczegółowym spisem ich zawartości. Oprawa
ma być trwała, z przekładkami wyrównującymi, zbijana, zszyta drutem, okładka przednia
przezroczysta PCV, grzbiet kartonowy, czarny z opisem zawartości tomu, grubość
grzbietu ma być taka sama jak grubość projektu, okładka tylna PCV czarna.
Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej w 4
identycznych egzemplarzach, w języku polskim.
Wszelkie obcojęzyczne dokumenty załączone przez Wykonawcę do dokumentacji
powykonawczej muszą być przetłumaczone na język polski przez profesjonalnego
tłumacza. Dla uniknięcia wątpliwości, dotyczy to także instrukcji producentów, wniosków
materiałowych, warunków gwarancji, wyników badań, obcojęzycznych oznaczeń na
rysunkach itd. Całość dokumentacji powykonawczej powinna być dostępna dla osoby
posługującej się wyłączenie językiem polskim.
Opisy winny być przedstawione w czasie dokonanym.
Wykonawca dostarczy całość dokumentacji powykonawczej również w formie
elektronicznej na odpowiednio oznaczonych i opisanych płytach DVD. Dokumentacja
projektowa w formie elektronicznej przekazana Zamawiającemu, powinna być podzielona
na poszczególne sekcje stosownie do branży. Jej struktura, powinna umożliwiać
weryfikację zawartości poszczególnych folderów poprzez nadanie im odpowiednich
opisów definiujących ich zawartość np. Branża sanitarnaOdwodnienie terminalu 
Przepompownia wód deszczowych PDXX. o strukturze plików odpowiadającej
porządkowi dokumentacji w formie papierowej. Każdy rysunek zostanie dostarczony
w dwóch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad 2013 (DWG)
oraz w niezabezpieczonym formacie Adobe Reader, tzw. PDF z możliwością włączania
i wyłączania poszczególnych warstw. Dokumentacja tekstowa zostanie przekazania
w formacie edytowalnym doc lub docx i PDF, przy czym pliki w formacie PDF powinny
stanowić oryginalny dokument wygenerowany komputerowo, a nie poprzez skanowanie
wersji drukowanej dokumentu.
Struktura oraz nazewnictwo poszczególnych sekcji/tomów dokumentacji w formie
elektronicznej, winna umożliwiać identyfikację zawartości poszczególnych rysunków oraz
folderów i podfolderów bez dodatkowych instrukcji/wykazów rysunków oraz bez
konieczności ich otwierania. Najdłuższa ścieżka w strukturze dokumentacji nie może być
dłuższa niż 190 znaków.
Wykonawca dostarczy również kody źródłowe wykonanego na potrzeby projektu
oprogramowania zastosowanych sterowników lub systemów automatyki i sterowania, tak
aby zamawiający miał możliwość późniejszej ich modyfikacji czy przebudowy.
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Zamawiający nie dopuszcza stosowania odręcznych zmian na dokumentacji
powykonawczej.
k) Jednym ze składników Projektu powykonawczego winien być PZT całego terminala T2
(uwzgledniając etapy T2A i T2B) – odzwierciedlający rzeczywistą lokalizację budynków,
budowli i sieci z naniesionymi wszystkimi budynkami i budowlami oraz sieciami
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ppoż. elektrycznymi oraz oznaczeniami
poszczególnych obiektów. PZT należy wykonać w skali i w układzie odniesienia Gdańsk
2000. W pliku powinny znajdować się wszystkie elementy umożliwiające otwarcie
rysunku z dostarczonego nośnika, bez konieczności jakijkolwiek modyfikacji struktury
plików czy ich zawartości.
j)

Zawartość Dokumentacji Powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać w następującej kolejności:
A. Spis zawartości całej dokumentacji powykonawczej
B. PZT – projekt zagospodarowania terenu (należy zawrzeć opis wraz z rysunkami stan
zagospodarowania działki lub terenu z opisem wykonanych obiektów i obiektów,
które pozostają do zrealizowania w kolejnych etapach rozbudowy.)
C. PZS – projekt zagospodarowania sieci
D. Projekty branżowe
Projekt powykonawczy co do zawartości i kompletności winien stanowić odwzorowanie
zawartości projektu wykonawczego.
Rysunki dokumentacji projektowej winny zawierać odnośniki pozwalające na szybką weryfikację
podzespołów/sekcji powiązanych.
Każde kompletne opracowanie projektowe winno zawierać część opisową i część rysunkową.
Każdy tom opracowania dokumentacji powykonawczej powinnien zawierać, w następującej
kolejności:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Stronę tytułową
Spis zawartości
Spis treści
Opis techniczny wraz z przyjętymi założeniami i wynikami obliczeń. W przypadku
zastosowania wyrobów jednostkowych opis sposobu eksploatacji w bieżącym
zastosowaniu wyrobu w projekcie oraz zawierające opisy sposobu serwisowania
i koserwacji
Rysunki, rysunki detali wraz z zaznaczeniem lokalizacji szczegółu na rysunku głównym
a. Ogólne rysunki, wskazujące lokalizację obiektu
b. Rysunki szczegółowe/detale wraz z zaznaczenim ich lokalizacji na ogólnych
rysunkach
c. Rysunki geodezyjne oraz tabele/ operaty geodezyjne
d. Diagramy liniowe dla wszystkich sieci i instalacji
e. Rysunki usług/funkcji dla każdego obiektu
f. Zbiorcze rysunki instalacji i sieci/koordynacja między branżowa
g. Rysunki montażowe
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Rysunki elementów prefabrykowanych
Kable i sieci przewodów
Schematy obwodu elektrycznego
Schematy liniowe systemu kontroli i automatyki zastosowanych w projekcie
systemów (różnych systemów)
l. Schematy logiczne
m. Schematy urządzeń mechanicznych
Załączniki – opinie, ugodnienia, warunki techniczne wydane przez organy, badania itp.
Inne materiały, które odzwierciedlają zakres robót wykonanych przez Wykonawcę.
h.
i.
j.
k.

vi.
vii.

Zamawiający oczekuje, że rysunki przygotowane w ramach Dokumentacji Powykonawczej:


rysunki dot. obiektów lądowych będą zorientowane poprzecznie w stosunku do linii
nabrzeża (Port Północny). Na rysunkach zostanie umieszczona tzw. „róża wiatrów”
wskazująca kierunki geograficzne.

Akceptacja Dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego lub osoby przez niego
wskazane
Rysunki powinny zostać przekazane Zamawiającemu lub osobom wskazanym przez
Zamawiającego do akceptacji i naniesienia uwag i poprawek przed ostateczną akceptacją.
Odstępstwa w spełnieniu przez Wykonawcę niniejszych Wymogów w przygotowaniu
Dokumentacji Powykonawczej Zamawiający będzie traktował jako wadę lub – w przypadku
istotnych ustępstw – jako niewypełnienie zakresu kontraktu. Termin ostatecznego dostarczenia
finalnej wersji dokumentacji powykonawczej wyznacza Kontrakt.

3.11

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Instrukcje
użytkowania
i
konserwacji
zostaną
przygotowane
dla
wszystkich
elementów Robót w języku polskim. Instrukcje użytkowania i konserwacji powinny zawierać opis
schematu i funkcji każdego systemu zrealizowanego w ramach niniejszego projektu
(dostarczenie wyłącznie DTR zainstalowanych urządzeń nie spełnia tego wymogu – instrukcja
konserwacji powinna opisywać w całości systemy zainstalowane na terenie DCT, opisywać ich
konfigurację, a także zawierać wykaz zamontowanych urządzeń wraz z podaniem ich producenta
typu, ilości, nastaw itd.), wykaz komponentów, z których składa się każdy element Urządzenia, w
tym nazwę producenta, dane kontaktowe oraz numer seryjny. Instrukcje mają zawierać wykaz
części zapasowych dla każdego elementu, wykaz elementów o długim czasie dostawy oraz
wykaz i dane kontaktowe lokalnych dostawców mogących dostarczyć części.
Przekazanie instrukcji użytkowania i konserwacji jest warunkiem wystawienia Końcowego
Protokołu Odbioru Robót.

3.12

CZĘŚCI ZAPASOWE

Wykonawca zapewni części zapasowe wystarczające na okres dwóch lat ciągłego użytkowania
zgodnie z zaleceniami producenta dla każdego z urządzeń i maszyn dostarczonych w ramach
Kontraktu. Dostawa ta ma zawierać wykazy numerów części oraz cennik jednostkowy.

3.13 WYTYCZNE DO ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH
W ramach rozwiązań wykonawczych należy uwzględnić poniżej wyspecyfikowane wytyczne
i rozwiązania. Poniższe rozwiązania są pochodną doświadczeń i praktyki z zakresu utrzymania
istniejącej infrastruktury.
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w torze nr 911 w lewym toku szynowym za rozjazdem Rz 913 pierwsza i druga szyna do
wymiany z powodu zużycia (w pierwszej szynie przystawka - położona w przejeździe
technologicznym);
nowo wbudowane rozjazdy od strony bramy wjazdowej nie powinny być położone
w przejeździe
technologicznym,
w
przypadku
braku
takiej
możliwości, wówczas najbliższy styk od przejazdu powinien być min. 8 m od przejazdu w przypadku pęknięcia szyny będzie możliwe zastosowanie wstawki, która nie może być
krótsza niż 6 m;
Na początku bocznicy kolejowej w łukach należy zastosować szyny utwardzone
Nowo wbudowane rozjazdy typu S-49, o skosie 1:9 i promieniu R190




Na początku bocznicy kolejowej w łukach należy zastosować szyny utwardzone.
Na przejazdach kolejowo-drogowych (technologicznych) zastosować przystawki takie,
jak na istniejących przejazdach.



Przed upływem gwarancji wykonawca dokona podbicia torów na całej długości przy użyciu
plasera.
Wymiana zużytej szyny na nową utwardzoną szynę o długości 25m w torze 911 na łuku
za pierwszym przejazdem technologicznym.
Odwrócenie 1 szt szyny w torze 911 na łuku za pierwszym przejazdem technologicznym
Podbicie torów wykonane winno być plaserem. Zamawiający udostępni na tę okoliczność
całą bocznicę na 12 godzin w umówionym z minimum 3-miesięcznym wyprzedzeniem
terminie, należy uwzględnić bezpieczeństwo przejazdu plasera obok pracującej suwnicy
RMG, wymagana jest dodatkowa asysta pracownika DCT przy jednoczesnym nadzorze
koordynatora ds. BHP.
Przejazdy wybudowane w ramach przedmiotu Inwestycji winny mieć parametry
wytrzymałościowe nie gorsze niż te, które zlokalizowane sa na bocznicy obecnie –
odnośnie informacje znajdują się w Załaczniku nr 3 w folderze przebudowa 2.
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ROZDZIAŁ 4 - TEREN BUDOWY
4.1 GENERALNE WYTYCZNE
Z uwagi na fakt, że Roboty będą realizowane na obszarze, na którym prowadzone są
nieprzerwanie operacje przeładunkowe 24/7, w harmonogramie Robót należy uwzględnić, iż
operacje terminalowe winny być realizowane bez nie uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiajacego zakłóceń i Roboty nie mogą mieć wpływu na normalne terminalowe operacje.
Bocznica kolejowa DCT obsługuje średnio 15 pełnych składów o długości użytkowej 620m na
dobę. Oznacza to, że na każdy z 4 torów co 2-4 godziny wjeżdża a następnie wyjeżdża pełen
skład. Manewr wjazdu zajmuje średnio 30-35 min ze stacji GPP, a wyjazdu ok 15-20 Min, sam
wjazd na bocznicę trwa ok 2-3 minut oraz wyjazd ok 2 minut. Należy doliczyć do tego rozpinanie
i połączenie składu w jedną całość oraz na koniec wykonanie skróconej próby hamulca.
Z uwagi na powyższe, jak również w celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania łącznie
operacji przeładunkowych i Robót budowlanych Zamawiający poniżej przedstawia dopuszczalny
sposób/system realizowania Robót.
Teren budowy zostanie podzielony na odcinki. Wykonawca będzie realizował Roboty
jednocześnie tylko na jednym odcinku o długości około 100m (dalej zwany Odcinkiem). Roboty
budowlane będą mogły być wykonywane wyłącznie na przekazanym Odcinku. Na tym Odcinku
nie będą pracowały suwnice RMG (nie będą wykonywane prace przeładunkowe). W celu
umożliwienia wykonywania Robót na Odcinku Zamawiający będzie rozdzielał składy wjeżdżające
na bocznicę DCT. Jednakże na Odcinku będzie odbywał się normalny ruch pociągów
wjeżdżających i wyjeżdżających z bocznicy DCT oraz możliwy będzie przejazd suwnic RMG bez
ładunku (przejazd nad Odcinkiem).
Udostępnienie kolejnych Odcinków nastąpi każdorazowo na pisemny wniosek Wykonawcy
przedłożony z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego. Wykonawca może w
jednym czasie wykonywać Roboty tylko na jednym Odcinku. Każdy z Odcinków może być
udostępniany wielokrotnie.
Zamawiajacy zastrzega, że przekazany Odcinek będzie miał około 100m, jednakże obszar
roboczy może wynosić mniej z uwagi na fakt, że Zamawiający będzie pracował suwnicą RMG
bezpośrednio przy Odcinku.
W celu umożliwienia wykonywania robót jak również prowadzenia normalnych operacji
przeładunkowych Wykonawca winien właściwie oznakować miejsce robót, w tym oznakowaniem
pionowym i poziomym jak również zapewnić wystarczającą ilość płóz hamulcowych. Informacja
o realizowaniu robót na Odcinku winna być uwzględniona w Tymczasowym Regulaminie Pracy
Bocznicy sporządzonym przez Wykonawcę.
Dopuszcza się inny system wykonywania Robót niż opisany powyżej, jednakże musi on zostać
zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania Robót
jest uprawniony do przedłożenia „swojego” pomysłu na bezpieczne realizowanie Robót na
bocznicy DCT z uwzględnieniem zachowania operacyjności bocznicy DCT i wszystkich
przepisów, standardów i dobrych praktyk BHP. Zamawiajacy ma prawo nie uznać propozycji
Wykonawcy bez podania przyczyny i wtedy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót
w oparciu o system opisany powyżej.
Wykonawcy zostanie udostępniony teren przed Odcinkiem o szerokości każdorazowo
uzgodnionej z Zamawiajacycm, który winien być wygrodzony z boków ogrodzeniem
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przestawnym. W ramach tego obszaru Wykonawca będzie uprawniony do stawiania sprzętów,
pojazdów oraz realizowania dostaw. Szerokość tego obszaru może być różna i będzie zależna
od możliwości utrzymania normalnej operacyjności bocznicy.
W związku z powyższym dla każdego nowo przejmownego Odcinka Strony uzgodnią
dopuszczalną szerokość na której Wykonawca będzie uprawniony wykonywać wyżej opisane
funkcje.
NIE DOPUSZCZA SIĘ kolejkowania żadnych pojazdów Wykonawcy na bocznicy. Wszelkie
dostawy i wywózki materiałów winny być realizowane tak, aby żadne pojazdy nie czekały na
terenie terminalu w kolejce.

4.2 FAZOWANIE ROBÓT
Zamawiajacy w ramach niniejszych Wymogów Zamawiajacego przekazuje Fazowanie Robót,
które stanowi Załącznik nr 4.1.
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Zgodnie z przekazanym Fazowaniem wymaga się, aby nieprzerwanie do operacyjności
terminalowej były dostępne 4 tory. Wyjątek stanowią Fazy 2 i 3, w których dostępne do
operacyjności są 3 tory.dostępne były.
Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych Faz:
Faza 0: budowa wydłużenia istniejących torów (wraz z torem 909 i 0915 zlokalizowanym na tym
obszarze)

Faza 1: budowa torów 915 i 909 i rozjazdów 1,3,5,7 i skrzyżowania torów

Faza 2: czas wykonania krzyżownicy i wpięcia torów 913 i 914 stanowi kryterium w przetargu

Faza 3: czas wykonania krzyżownicy wpięcia toru 909 stanowi kryterium w przetargu
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Faza 2 i 3 z punktu widzenia operacyjności terminalu stanowi poważne zakłócenie, gdyż
umożliwia operowanie tylko na 3 torach, stąd wymogiem Zamawiającego jest, aby roboty te
wykonać w jak najkrótszym terminie i przy najmniejszych trudnościach operacyjnych, w
szczególności związanych z brakiem możliwości wykonywania prac przeładunkowych na
bocznicy lub znacznym spowolnieniem pracy bocznicy z uwagi na ograniczenia w zakresie
wjazdu, wyjazdu składów.
Faza 4: przesunięcie torów 913 i 914

Faza 5: przesuniecie torów 911 i 912, budowa toru 910, zabudowa rozjazdu nr 9

Dopuszcza się inny ciąg wykonywania robót niż opisany powyżej, jednakże musi on zostać
zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania Robót
jest uprawniony do przedłożenia „swojego” pomysłu na realizowanie Robót na bocznicy DCT z
uwzględnieniem zachowania operacyjności bocznicy DCT i wszystkich przepisów, standardów i
dobrych praktyk BHP. Zamawiajacy ma prawo nie uznać propozycji Wykonawcy bez podania
przyczyny i wtedy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót w oparciu o dostarczone
Fazowanie. W ramach propozycji należy przewidzieć, że podczas realizacji robót budowlanych
muszą być dostępne do operacji terminalowych 4 tory.

4.3 DOSTĘP DO OBSZARÓW
Poniżej wyspecyfikowano rodzaje Obszarów, zasady ich pozyskania do realizacji Robót, jak i
wymogi, które Wykonawca winien spełnić, aby zoptymalizować negatywny wpływ Robót na
terminalowe operacje przeładunkowe. Dokładne współrzędne obszarów zostaną uzgodnione
pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcą niezwłocznie po zawarciu Umowy.
Obszar A – obszar od strony Stogów, przekazany zostanie na użytek Wykonawcy po podpisaniu
Umowy. Teren ten jednak nie będzie do wyłącznego użytku Wykonawcy. Zamawiajacy w dalszym
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ciągu ma prawo korzystać z terenu na potrzeby prowadzenia prac utrzymaniowych przy
suwnicach kolejowych RMG i jako postój suwnic kolejowych RMG. Teren winien zostać
wygrodzony jako teren budowy. Na tym terenie Wykonawca wykona w pierwszej kolejności
możliwy zakres kontraktowy, a w szczególności wydłużenie istniejących torów oraz tymczasowe
kozły oporowe a następnie przekaże teren do użytkowania DCT. Powyższe umożliwi DCT
wpychanie składów na ten teren i w ten sposób uzyskiwanie Odcinka dla Wykonawcy. Docelowe
kozły oporowe oraz rampy czołgowe zostaną wykonane po wybudowaniu torów w docelowych
lokalizacjach.
Należy uwzględnić, że na obszar A, na podtorzu dla suwnic będą odstawiane suwnice RMG
(możliwe 3 sztuki). W czasie postoju suwnic kolejowych RMG w tym obszarze mogą tam być
wykonywane prace utrzymaniowe lub naprawcze co może wiązać się z koniecznością np. wjazdu
dźwigu na teren.

Obszar B (przebudowa ogrodzenia granicznego) – obszar zlokalizowany pomiędzy istniejącą
bocznicą kolejową a sąsiadujacym z nim parkingiem samochodów osobowych. Dostęp do tego
terenu w celu wykonania Robót Wykonawca otrzyma po dokonaniu obustronnych uzgodnień w
zakresie sposobu wykonywania Robót przy jednoczesnym zachowaniu operacyjności terminalu
po zawarciu Umowy. Z uwagi na fakt, że w zakresie Robót dla tego obszaru jest wykonanie
demontażu istniejącego ogrodzenia granicznego i wybudowanie go w nowej j lokalizacji
Zamawiajacy zastrzega, że OGRODZENIE GRANICZNE NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZERWANE I
POZOSTAWIONE BEZ OCHRONY. Z uwagi na powyższe Roboty winny być wykonywane w
następującej sekwencji:
- wykonanie nowego, docelowego ogrodzenia granicznego
- demontaż istniejacego ogrodzenia granicznego
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Obszar C (parking do przebudowy i reorganizacji miejsc postojowych) – obszar, który
zostanie przekazany na pisemny wniosek Wykonawcy po dokonaniu uzgodnień w zakresie
sposobu i harmonogramu realizacji Robót. Obszar zostanie zwrócony przez Wykonawcę do
Zamawiajacego niezwłocznie po dokonaniu odbioru Robót przewidzianych dla tego
obszaru.Wykonawca zapewni przez cały okres wykonywania Robót z tytułu Umowy nieprzerwany
wjazd dla samochodów osobowych na parking. W ramach Robót Wykonawca jest odpowiedzialny
do wykonania tymczasowego i docelowego oznakowania poziomego i pionowego.
W związku z wykonywaniem w ramach Robót nowego ogrodzenia granicznego, może być
konieczność przeprojektowania i przebudowy drogi wjazdowej na parking.

© DCT Gdańsk SA

Strona/Page 25|54

Wymogi Zamawiającego
P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT
Obszar D – obszar Odcinka, dostęp do tego obszaru dla wykonywania Robót bedzie możliwe
każdorazowo po dokonaniu uzgodnień pomiędzy Stronami. Wykonawca może pozyskać kolejny
Odcinek po przekazaniu Odcinka poprzedniego.
Obszar E – obszar wymagany na wykonanie Faz 2 i 3, dostęp do tego obszaru dla wykonywania
Robót bedzie możliwy po dokonaniu uzgodnień pomiędzy Stronami. Z uwagi na fakt, ze jest to
obszar newralgiczny z punktu widzenia zachowania operacyjności bocznicy przed
przystąpieniem do jakichkolwiek robót na obszarze dotyczącym przebudowy rozjazdów
Wykonawca przedłoży do akceptacji szczegółowy harmonogram prac dla tego obszaru. Wymaga
się aby wykonując roboty dotyczące przebudowy rozjazdów ZAWSZE dostępny był/czynny tor
dojazdowy i minimum 3 tory kolejowe na terenie bocznicy DCT. Wykonawca zapewni przez cały
okres wykonywania Robót z tytułu Umowy nieprzerwany wjazd dla samochodów osobowych na
parking
Obszar F – wszelkie Roboty nie zawarte w powyżej wyszczególnionych obszarach, które należy
wykonać celem spełnienia Wymogów Zamawiajacego i zgodnie z projektem budowlanym, dostęp
do tych obszarów dla wykonywania Robót bedzie możliwy każdorazowo po dokonaniu uzgodnień
pomiędzy Stronami.

4.2 ZAPLECZE BUDOWY WYKONAWCY
Wykonawca może zorganizować swoje Zaplecze budowy na terenie wskazanym na poniższym
zdjęciu. Jest to teren pomiędzy drogą dojazdową do terminala DCT a drogą wyjazdową.
Zaplecze będzie zlokalizowane w sąsiedztwie czułych urządzeń do zarzadzania ruchem – bramki
systemu GOP. W związku z powyższym Wykonawca nie może na terenie Zaplecza prowadzić
działań, które spowodują ich zanieczyszczenie.

Czerwony kwadrat wskazuje obszar przeznaczony na zaplecze budowy – zaplecze znajduje się
poza obszarem Inwestycji.
Wjazd na bocznicę wskazany na powyższym rysunku jest wjazdem wyłącznie dla składów
kolejowych i nie może być wykorzystywany przez Wykonawcę do wjazdu pojazdami kołowymi.
Zamawiający przekaże również teren sąsiadujący z bocznicą kolejową o powierzchni około 1000
m2 do dyspozycji Wykonawcy na bieżące potrzeby.
Wykonawca na własny koszt uzgodni, doprowadzi i wykona wszystkie wymagane instalacje do
zaplecza, jak również wybuduje a następnie zdemontuje wszelkie wymagane zjazdy oraz
utwardzenie terenu. Zaplecze budowy nie może zakłócać ani utrudniać działań Zamawiającego,
w tym w szczególności dojazdu do terminalu Zamawiającego oraz normalnej operacyjności
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terminalu. Zaplecze budowy winno być wygrodzone. Zaplecze budowy powinno być wyposażane
w kontenery socjalne pełniących funkcję pomieszczeń higiencznosanitarnych m.in szatnie,
umywalnie, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia do wypoczynku, do ogrzewania się.
Rodzaj, ilość i wielkość urządzeń oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych powinny być
dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy
oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Zaplecze
powinno uwzględniać bezpieczne miejsce składawania narzędzi, materiałów budowlanych oraz
odpadów. Teren zaplecza powinnien być odpowiedno oświetlony. Na terenie zaplecza powinien
znajdować się punkt pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy.
Z uwagi na zakaz poruszania się po terenie terminalu pieszo Wykonawca winien zapewnić dowóz
do terenu oraz przewóz w trakcie wykonywania Robót dla całego swojego personelu. Personel
Wykonawcy jest rozumiany jako wszystkie osoby, które zostaną wskazane przez Wykonawcę do
wykonywania jakichkolwiek Robót w celu zrealizowania Przedmiotu zamówienia.
W ciągu 30 dni od wydania Końcowego Protokołu Odbioru Robót, Wykonawca uprzątnie zaplecze
budowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Niespełnienie wyżej wymienionego wymagania
będzie skutkowało podjęciem przez Zamawiajacego niezbędnych kroków w celu jego
wyegzekwowania, włącznie z obciążeniem Wykonawcy kosztami.

4.3 DROGI DOJAZDOWE, TORY I ULICA KONTENEROWA
Roboty prowadzone przez Wykonawcę nie mogą powodować utrudnień w operacjach
terminalowych. Wykonawca nie może swoimi działaniami zablokować torów kolejowych oraz ulicy
Kontenerowej prowadzącej do terminalu jak również ruchu na parkingu samochodów
ciężarowych,
parkingu
samochodów
osobowych
oraz
w Kompleksie Bramowym. Jakiekolwiek działania zakłócające ze strony Wykonawcy winny być
uprzednio uzgodnione z Zamawiającym.
Parking samochodów ciężarowych i osobowych przed bramami wjazdowymi DCT oraz droga
dojazdowa i wyjazdowa, nie mogą być wykorzystywane przez pojazdy (osobowe i ciężarowe)
Wykonawcy, oraz nie mogą być wykorzystywany do składowania materiałów budowlanych.
Wykonawca będzie mógł parkować samochody Wykonawcy, w tym również jego personelu w

4.5 OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ NIEDOGODNOŚCI
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia środków ograniczających niedogodności wynikające
z hałasu, wibracji, oświetlenia, pylenia podczas wierceń, kurzu, piasku i tym podobnych w stopniu
satysfakcjonującym Zamawiającego oraz właściwe władze lokalne.

4.6 WYPOSAŻENIE SANITARNE
Wykonawca dostarczy sanitariaty do użytku pracowników Wykonawcy oraz będzie odpowiadał
i ponosił koszty związane z ich utrzymaniem w stanie nadającym się do użytkowania. Wszyscy
pracownicy są zobowiązani do ich używania. Wszystkie sanitariaty muszą posiadać miejsce do
mycia rąk.
Wykonawca dostarczy sanitariaty na teren zaplecza socjalnego oraz w miejscu wykonywania
robót.

4.8 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA PLACU BUDOWY
Plac Budowy ma być utrzymany w czystości i porządku przez cały czas. Wykonawca zapewni
i poniesie koszty związane z wywozem i utylizacją śmieci. Należy przez cały czas usuwać
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane działaniami Wykonawcy.
Po zakończeniu Robót, wszelkie tymczasowe konstrukcje należy usunąć, uprzątnąć teren Placu
Budowy. Niespełnienie wyżej wymienionych wymagań będzie skutkowało podjęciem przez
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Zamawiającego niezbędnych kroków w celu ich wyegzekwowania, włącznie z obciążeniem
Wykonawcy kosztami.

4.9 WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
Wykonawca poprowadzi Roboty zgodnie z przepisami prawa polskiego/ustawy o ochronie stref
przybrzeżnych/przepisów środowiskowych, ale również będzie przestrzegać wymagań
środowiskowych wynikających z Kontraktu.
Wykonawca zastosuje, jako część metod pracy, system recyclingu, gdzie wszelkie odpady
z budowy oraz biur są segregowane oraz, o ile to możliwe przetwarzane lub niszczone w sposób
przyjazny środowisku.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu system oraz miejsca składowania odpadów
uwzględniając odpady niebezpieczne.
Wykonawca zorganizuje na terenie zaplecza budowy punkt do tankowania maszyn i urządzeń
uniemożliwiający przedostawanie się do gruntu ewentualnych rozlewów paliwa/oleju.
Wszelkie niekontrolowane rozlewy czy wycieki powinny być bezwłocznie usunięte oraz
zutilizowane na koszt wykonawcy. O wyciekach, rozlewach należy bezwłocznie powiadomić
Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ 5 - OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ROBÓT I
MAJĄCE WPŁYW NA HARMONOGRAM
5.1 UKOŃCZENIE KAMIENI MILOWYCH
W celu umożliwienia wykonywania nieprzerwanych, niezakłóconych operacji terminalowych
Generalny Wykonawca uwzględni w Harmonogramie Robót poniższe Kamienie Milowe:
Kamień Milowy 1 – wykonanie Robót na Obszarze A, Czas na Ukończenie: wg Oferty
Wykonawcy liczony od Daty zawarcia Umowy
Kamień Milowy 2 – wykonanie Robót odnośnych dla Fazy 2 i Fazy 3 (przebudowa rozjazdów),
Czas na Ukończenie: wg Oferty Wykonawcy liczony w dniach kalendarzowych od dnia
przekazania Obszaru E do wykonania Robót
Kamień Milowy 3 – wykonanie wszystkich Robót – od Daty zawarcia Umowy do Czasu na
Wykonanie wskazanego w Ofercie, Czas na Wykonanie wskazany w Ofercie winien uwzględniać
wszystkie odbiory i uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całego Przedmiotu zamówienia.

5.2 INNI WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCEGO/INNE PODMIOTY
Wykonawca musi pamiętać i uwzględnić w harmonogramie Robót, że na terenie budowy lub na
terenie przyległym będą równolegle wykonywali roboty Inni Wykonawcy Zamawiającego
(zatrudnieni przez Zamawiającego na podstawie osobnych umów) lub inne podmioty wykonujące
prace konserwacyjne. Wykonawca umożliwi działania powyższym podmiotom.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem minimum 5 dniowym o zamiarze
rozpoczęcia robót na terenie budowy przez inne podmioty, chyba, że konieczność rozpoczęcia
robót będzie wynikała z konieczności niezwłocznego usunięcia awarii.
Do Innych Wykonawców Zamawiającego na dzień sporządzania dokumentacji przetargowej
zalicza się:
 Dostawców systemu OCR
 Dostawców systemu RPM

5.3 WSPÓŁDZIAŁANIE Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI
W celu zapewnienia współdziałania Robót z istniejącymi obiektami, Wykonawca zadba, aby
wszelkie nawierzchnie, instalacje, odwodnienie, ogrodzenie itp. zbudowane w ramach kontraktu,
zostały odpowiednio połączone oraz zespolone z istniejącymi instalacjami i urządzeniami,
z uwzględnieniem wszelkich przesunięć terenu, tak, aby zapewnić integralność i funkcjonalność
nowych oraz istniejących prac/Urządzeń/infrastruktury.
W przypadku, gdy prace Wykonawcy wymagają pracy w pobliżu istniejących mediów
(elektryczność, woda, ścieki oraz gaz), Wykonawca zadba, aby prace były prowadzone
w bezpieczny sposób oraz zminimalizuje wpływ na bieżące działania na istniejącym Terminalu.
Prace wpływające na dostawę mediów do istniejącego Terminala można jedynie wykonywać po
uprzednim uzgodnieniu ich z Zamawiającym w terminie 14 dni przed rozpoczęciem tych prac.
W dniu uzgodnienia tych prac z Zamawiającym, Wykonawca przedłoży stosowne zgody/
uzgodnienia firm zewnętrznych.
Zgodnie z Kontraktem, każde naruszenie istniejących działających przewodów, należy naprawić
poprzez staranne, ponowne przyłączenie tak, aby zapewnić funkcjonalność i integralność
z istniejącymi dostawami mediów.
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Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania, aby istniejące na Terenie Budowy instalacje
należące do dostawców mediów, były odpowiednio zabezpieczone i przełożone. W przypadku
uszkodzenia instalacji, Wykonawca pokryje koszty ich naprawy, wymiany lub przełożenia.

5.4 PRÓBY
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich prób/badań wymaganych zgodnie
z odpowiednimi normami oraz Wymogami Zamawiającego oraz przedstawi wyniki prób/badań
w ciągu 48 godzin po ich uzyskaniu.
Wykonawca zatrudni niezależne laboratorium.
W przypadku, gdy laboratorium zostanie utworzone na miejscu, powinno być w pełni wyposażone
i obsługiwane przez wykwalifikowanych inżynierów inżynierii materiałowej oraz techników
działających zgodnie z normą ISO 9000 i powiązanymi dokumentami oraz zgodnie z wymogami
akredytacyjnymi wymienionymi powyżej. Laboratorium będzie podlegać zewnętrznemu audytowi
w odstępach czteromiesięcznych przez organ akredytujący lub równorzędną agencję badawczą,
wykonywanych na koszt Wykonawcy.
Inżynier posiada prawo do zlecenia, na koszt Zamawiającego, innemu - niezależnemu
laboratorium, do 20% dodatkowych prób/badań w celu pełnej i niezależnej weryfikacji
przeprowadzonych prób/badań.

5.5 DOSTĘP DO TERENU BUDOWY PO WYSTAWIENIU KOŃCOWEGO
PROTOKOŁU ODBIORU ROBÓT
Wykonawca powinien uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego dostęp do Terenu Budowy
w celu usunięcia wad, nadzoru, napraw oraz ukończenia zaległych prac. Prace te powinny być
przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w terminie odpowiadającym
Zamawiającemu.

5.6 ORGANIZACJA ROBÓT NA ISTNIEJĄCYM TERMINALU
Wykonawca podczas wykonywania Robót jest zobowiązany do stosowania się do wszystkich
obowiązujacych przepisów, standardów i zasad w tym w szczególności Procedur Zamawiajacego
stanowiących załączniki do Umowy. Przed przystąpieniem do wykonywania określonych robót
Wykonawca musi opracować Plan Bezpieczeństwa oraz Ochrony Zdrowia (BIOZ) jak również
Instrukcję bezpiecznego wykonywania określonych robót ( IBWR). Wykonawca ma obowiązek
przedstawić wyżej wymienione dokumenty Zamawiającemu oraz zapoznać z nią pracowników w
zakresie wykonywanych robót.
Wykonawca zobowiązany jest do spełniania warunków świadczenia usług zawartych w
Załączniku nr 6 do Umowy.

5.7 KOORDYNACJA Z DZIAŁANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ STRONY TRZECIE
Wykonawca zobowiązany jest do współpracowania i koordynowania swoich prac z prowadzonymi
przez trzecie Strony działaniami projektowymi i/lub wykonawczymi dotyczącymi wskazanego
terenu lub terenów sąsiadujących, w tym w szczególności:
 dostawcami systemu GOP (Gate Optimization Process),
 służbami celnymi w zakresie umiejscowienia systemu do monitorowania materiałów
promieniotwórczych i skanera,
 Wykonawcami realizującymi Roboty na podstawie innych Umów z Zamawiającym w
wymaganym zakresie
a także wszystkimi innymi, nie wymienionymi powyżej, których udział i koordynacja bedą
wymagane z uwagi na wykonanie Przedmiotu Umowy.
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5.8 RADY BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć i brać aktywny udział w cotygodniowych Radach
budowy. Wykonawca jest zobowiązany sporzadzić notatkę z Rady budowy, a następnie w ciągu
5 dni kalendarzowych przekazać ją do Przedstawiciela Zamawiającego celem zatwierdzenia lub
wniesienia uwag i zatwierdzenia. Rady będą odbywać się raz w tygodniu w terminie ustalonym
przez Strony. Rady budowy będą odbywały sie w budynku Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ 6 - ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
6.1

WSTĘP

Roboty (w tym badania, projekt, budowę, dostawy, montaż, rozruch, próby, monitorowanie
i konserwację) zostaną wykonane zgodnie z systemem kontroli jakości, który spełnia wymagania
ISO 9000 i ISO 9001 (lub równorzędne zatwierdzone przez Inżyniera) i poszczególne wymogi
tego dokumentu.
Wykonawca przygotuje Plan Zapewnienia Jakości, w wersji polskiej, który zostanie złożony
Inżynierowi w terminie 2 tygodni od Daty Rozpoczęcia, w celu jego zatwierdzenia. W przypadku
braku zatwierdzonego Planu Zapewnienia Jakości, żadne prace na terenie inwestycji nie mogą
się rozpocząć. Plan Zapewnienia Jakości przedstawia system jakości, który zostanie wdrożony
dla Kontraktu, a także szczegółowo opisuje politykę zarządzania jakością, organizację, obowiązki
i procedury, które mają być wprowadzone w życie jak również wskazać stosowane przepisy
w stosunku do używanych systemów jakości.
Projektant Wykonawcy powinien korzystać z systemu jakości, który spełnia wymogi ISO 9001
lub systemu równorzędnego.

6.2

ODNIESIENIA I DEFINICJE

Gdziekolwiek znajduje się odniesienie do ISO, można zastosować standardy alternatywne do
ISO. O ile nie określono inaczej, dla celów niniejszego Kontraktu mają zastosowanie definicje
podane w ISO 8402 oraz definicje zawarte w Warunkach Kontraktu.

6.3

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wykonawca mianuje Kierownika ds. Zapewnienia Jakości, który będzie miał jasno wytyczony
zakres odpowiedzialności dotyczącej inspekcji, nadzoru oraz utrzymania jakości Robót.
Reprezentant Wykonawcy będzie odpowiedzialny za całościową kontrolę działań w ramach
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Dokumentacji
dotyczącej Jakości dla niniejszego przedsięwzięcia.

6.4

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Poszczególne wymogi dotyczące wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawcy zostaną
opisane w Dokumentacji dotyczącej Jakości (zwykle zawartej w instrukcji dotyczącej jakości i /
lub w planach zapewnienia jakości, zasadniczo w ISO 10005). Dokumentacja dotycząca Jakości
zawiera wymogi dotyczące odpowiedniej części serii ISO 9000 oraz opisuje, jak te wymogi
zostaną spełnione w odniesieniu do zobowiązań wynikających z Kontraktu z Zamawiającym,
a także ma nawiązać do następujących punktów:









Pisemne procedury jakości,
Zakres prac i usług Wykonawcy,
Procedury i określenia metod, w tym kontroli projektu,
Szczegóły głównych ustaleń kontraktowych, w tym listy Podwykonawców,
Struktura organizacyjna oraz kanały komunikacji,
Dane kontaktowe Przedstawiciela Zamawiającego i osób współpracujących,
Opis stanowisk kluczowych pracowników i wymogów dotyczących doświadczenia,
Szczegóły dotyczące osoby posiadającej uprawnienia do ustanowienia, podtrzymywania
i raportowania na temat Systemu Zarządzania Jakością,
 Szczegóły dotyczące personelu ds. zarządzania jakością na budowie oraz zakres ich
obowiązków,
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 Ustalenia odnośnie audytu własnych działań jak też Podwykonawców oraz oceny
kierownictwa,
 Ustalenia odnośnie kontroli jakości swojej pracy, w tym inspekcji i planów prób,
 Przygotowanie blankietów/formularzy elektronicznych, służących do rejestrowania prób
kontrolnych i wyników, a także wystawienie świadectwa zgodności dla wszystkich części
Robót,
 Ustalenia odnośnie kontroli jakości pracy Podwykonawców i dostawców zarówno na Placu
Budowy jak i poza nim, w tym plany inspekcji i prób, itp., oraz rejestry zgodności,
 Dokumenty, w których są opisane Wymagania Zamawiającego dotyczące jakości
Materiałów i Urządzeń, jakości wykonania i wyników,
 Lista odpowiednich standardów i specyfikacji, które będą stosowane przy wykonywaniu
Robót,
 Lista dokumentów niezbędnych do przedstawienia spełnienia Wymagań Zamawiającego,
 Ustalenia z Zamawiającym, Inżynierem, właściwymi organami władzy i innymi
zainteresowanymi dotyczące oceny, współpracy i kontroli dokumentów, w tym ustalenia
pozwalające Inżynierowi wyznaczyć określone lub przypadkowe punkty kontroli,
 Lista poleceń lub innej szczegółowej dokumentacji opisującej kontrolę procesu,
 Lista ustaleń dotyczących płatności kwoty zatrzymanej dla poszczególnych rejestrów
jakości,
 Dokumentacja dotycząca jakości, przedłożona przez Wykonawcę, jego Podwykonawców
i dostawców określająca:
- cele jakości, które mają zostać osiągnięte, w tym rejestry jakości;
- określony przydział obowiązków oraz nadzór na poszczególnych etapach;
- określone procedury, metody i instrukcje pracy;
- harmonogramy prób, inspekcji, badań i kontroli na poszczególnych etapach;
- metody wprowadzania zmian i modyfikacji w dokumentacji jakości wraz z postępem
prac;
- ustalenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
- ustalenia dotyczące zakupu i kontroli Urządzeń, Materiałów i produktów
Podwykonawców;
- harmonogram prac przedstawiający fazy projektu;
- ustalenia dotyczące obsługi, przechowywania, opakowań, konserwacji i dostaw;
- ustalenia dotyczące raportowania, oceny i pozbywania się pracy lub produktów
niespełniających wymogów;
- ustalenia dotyczące działań naprawczych i zapobiegawczych;
- serwis i / lub wymagania w zakresie technik statystycznych;
- wymogi dotyczące oceny Kontraktu;
- opis metod służących kontroli zmian i modyfikacji w Dokumentacji Jakości;
- szczegóły innych środków niezbędnych do osiągnięcia celów jakości, a także tych
narzuconych przez Zamawiającego.

6.5.1 DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA I PLANOWANIA
 Ocena założeń projektu, w tym ocena Wymagań Zamawiającego i zmian do projektu
uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
 Ocena ryzyka i bezpieczeństwo użytkowników, wpływ na żeglugę, kolej i ruch kołowy;
 Koncepcyjne i szczegółowe założenia projektowe oraz ich zatwierdzenia;
 Zewnętrzne usługi techniczne;
 Wymogi ustawowe, specyfikacje oraz normy;
 Ochrona środowiska;
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- Ustalenie, koordynacja i nadzór nad projektem.

6.5.2 PROJEKT





Obliczenia;
Programy komputerowe, pomoce projektowe oraz testowane modele i prototypy;
Rysunki i specyfikacje;
Raporty i wytyczne.

6.5.3 OCENA PROJEKTU, WERYFIKACJA I ZATWIERDZANIE






Ocena weryfikacji projektu;
Metody weryfikacji;
Zatwierdzenie wymagań;
Określenie momentów wstrzymujących działania;
Wymagania projektowe.

6.5.4 KONTROLA ZMIAN PROJEKTU
 Konkretne wymagania projektowe.

6.6 KONTROLA DOKUMENTÓW I DANYCH
Udokumentowane procedury powinny obejmować środki dotyczące kontroli Dokumentów
Wykonawcy w wersji papierowej i elektronicznej, w tym rysunki, obliczenia, raporty, wiadomości,
programy komputerowe, procedury, instrukcje i inne istotne dokumenty.
Procedury powinny obejmować rejestry służące określeniu statusu wydania, źródła i lokalizacji
wszystkich przychodzących i wychodzących rysunków, wykazów i innych istotnych Dokumentów
Wykonawcy, które mają wpływ na jakość.
Poprawki do listy istotnych standardów i specyfikacji, które będą stosowane przy wykonywaniu
Robót.
Wykonawca ma prowadzić bibliotekę zapewniającą dostęp do bieżących informacji, w tym
następujących danych technicznych:







Wymogi ustawowe;
Inne istotne zawodowe, przemysłowe i międzynarodowe kody i specyfikacje;
Istotne dane dotyczące produktu;
Techniki projektowania;
Wady i awarie, w tym analiza i naprawa;
Ogólne techniczne informacje dotyczące inżynierii lądowej i budowlanej oraz pokrewnych
branż, które mają znaczenie dla projektowania, budowy, konserwacji i działań
operacyjnych.

Zmiany w dokumentacji podlegają ocenie zgodnie z udokumentowanymi procedurami. Zmiany
w dokumentacji będą oceniane przez organ inicjujący procedury.
Tabelka poniżej określa wytyczne odnośnie wymaganego minimalnego poziomu kontroli
i archiwizacji dokumentów i danych przez Wykonawcę, nie wyczerpuje ona jednak listy tych
wytycznych.
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Szczegóły
W sytuacji, gdy Wykonawca jest zmuszony korzystać z usług dostawcy, który
jest zmuszony przez Zamawiającego do posługiwania się Systemem
Certyfikacji Osób Trzecich, Wykonawca ma otrzymać odpowiednie szczegóły,
by zapewnić zgodność.
Kontrola
produktu Procedury obejmują środki mające na celu określenie niepełnych,
dostarczonego przez niejednoznacznych lub sprzecznych danych i poinformowanie o tym Inżyniera.
Zamawiającego
Identyfikacja
i Materiały i wyprodukowane towary zostaną określone w Instrukcjach Obsługi
śledzenie
historii Technicznej i Konserwacji i innych rejestrach, których może wymagać
produktu
Zamawiający lub Inżynier. Należy prowadzić rejestr wszystkich dostaw lub
rejestr partii używanych Materiałów, a także ich miejsca w strukturze.
Kontrola procesu
Należy stworzyć opisy stosowanych metod.
Inspekcja i próby
Plany inspekcji i prób mają zostać stworzone w stosownych przypadkach. Mają
one obejmować punkty kontroli i zapory regulacyjne.
Kontrola
inspekcji, Należy opracować i prowadzić listę sprzętu.
sprzęt
do
prowadzenia prób i
pomiarów
Status inspekcji i prób Należy określić poszczególne wymogi.
Kontrola produktów Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera w przypadku
niespełniających
zidentyfikowania produktu niespełniającego wymogów.
wymogów
Działania naprawcze W stosownych przypadkach Wykonawca musi spełniać wymogi dotyczące
i prewencyjne
zmian w Robotach.
Obsługa,
Wykonawca musi zastosować środki chroniące częściowo lub całkowicie
przechowywanie,
ukończone prace.
opakowania,
konserwacja
i
dostawy
Kontrola
rejestrów Wykonawca ma obowiązek przechowywać rejestry jakości przez okres
Jakości
minimum 12 lat od momentu zakończenia Kontraktu. Wykonawca musi
przekazać Zamawiającemu kopie rejestrów, których Zamawiający może od
czasu do czasu wymagać.
Wewnętrzne audyty Wewnętrzne audyty Jakości będą przeprowadzone regularnie, co trzy miesiące,
Jakości
przez personel niezależny od osób, które są odpowiedzialne za działania objęte
audytem. Wewnętrzne audyty Jakości mają objąć działania Wykonawcy i,
w stosownych przypadkach, jego Podwykonawców.
Szkolenia
Wykonawca ma obowiązek zapewnić szkolenie pracownikom, których działania
mają wpływ na Jakość tak, aby osiągnąć i zachować odpowiedni poziom
i promować świadomość Jakości w całej organizacji.
Serwis
Należy określić poszczególne wymogi.
Techniki statystyczne Inżynier otrzyma wszelkie szczegóły technik statystycznych używanych przez
Wykonawcę.
Pozycja
Zakupy
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ROZDZIAŁ 7 - ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I
ŚRODOWISKO
7.1 PROJEKTOWANIE
W procesie projektowania Wykonawca ma obowiązek przygotować informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która będzie zgodna z dyrektywami i standardami Unii
Europejskiej, i która oceni zagrożenia i ryzyko mogące pojawić się w czasie budowy, eksploatacji
i konserwacji Terminala, a następnie zaprojektować Terminal tak, aby uniknąć zagrożeń zdrowia
i bezpieczeństwa.

7.2 PLAN BEZPIECZEŃSTWA
Wykonawca ma obowiązek przygotować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Terenie
w zgodzie z międzynarodowymi standardami, a także odpowiednimi polskimi rozporządzeniami
dotyczącymi Budowy, Projektowania i Zarządzania, i przepisami odnośnie Zdrowia
i Bezpieczeństwa na Budowie. Należy zwrócić też uwagę na obowiązujące polityki i procedury
DCT dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa na istniejącym terminalu kontenerowym.
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie przekazany Przedstawicielowi Zamawiajacego
celem otrzymania jego akceptacji w terminie 2 tygodni od Daty Zawarcia Umowy i powinien
obejmować procedury skoordynowanej ewakuacji awaryjnej lądowej. Powinien on zostać
skoordynowany z Zamawiającym, innymi wykonawcami i operatorami pracującymi na Terenie lub
obszarze przylegającym. Wykonawca ma obowiązek określić, w ramach planu, wszystkie
potencjalne zagrożenia i ryzyka, a także przedstawić procedurę postępowania w przypadku
gdyby zagrożenia te pojawiły się w czasie budowy. Plan ma być aktualizowany w trakcie trwania
budowy.
W przypadku Wypadku Podlegającemu Zgłoszeniu, w który zamieszane będą osoby, Urządzenia
lub Sprzęt związany z Robotami, Zamawiający ma być niezwłocznie o nim powiadomiony.

7.3

SPOTKANIA DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

Wykonawca ma organizować comiesięczne spotkania dotyczące Bezpieczeństwa na Terenie.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczyć w tych spotkaniach, którym przewodniczyć
będzie Wykonawca lub jego przedstawiciel. Wykonawca i wszyscy podwykonawcy będą
reprezentowani na wyższym szczeblu kierowniczym budowy przez wyznaczonych Inspektorów
do spraw Bezpieczeństwa na Placu Budowy.

7.4

SZKOLENIE

Wykonawca zapewni całemu personelowi włączając pracowników podwykonawczych
zatrudnionych przy Robotach oraz pracownikom DCT wchodzącym na teren robót, odpowiednie
szkolenie, na którym przedstawione zostaną ryzyka i zagrożenia związane z wykonywaną pracą,
bezpieczne korzystanie z narzędzi i Sprzętu oraz konieczność przestrzegania zasad bhp i ppoż.,
jak i korzystania z właściwych Środków Ochrony Zbiorowej i Indywidualnej. Po przeprowadzeniu
szkolenia Wykonawca jest zobawiązany oznakować hełm ochronny osobom przeszkolonym.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich przeszkolonych osób.
Wszelkie szkolenia/uprawnienia oraz badania lekarskie (m.in. do obsługi maszyn/urządzeń)
wymagane prawem lub przez producenta sprzętu, muszą być aktualne i znajdować się u
Wykonawcy przed rozpoczęciem prac (do wglądu przez Zamwiającego).
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oraz rejestrowania codziennnych odpraw z
pracownikami Wykonawcy. Odprawy powinny być wykonywane przez bezpośredni nadzór (np.:
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brygadzistów Wykonawcy) przed rozpoczęciem prac dotyczące omówinia ryzyka prac
przewidzianych na dany dzień oraz przekazanie informacji z punktu widzenia BHP ,PPoż. i OŚ.
Odprawy powinny być przeprowadzone w obecności Koordynatotora ds. BHP.

WYPOSAŻENIE W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

7.5

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dostarczenie i korzystanie ze Środków Ochrony
Indywidualnej przez Wszystkich pracowników, od czego nie ma żadnych wyjątków:


hełm przemysłowy z paskiem podbródkowym, kamizelka odblaskowa z nazwą firmy
zatrudniającej (z wyjątkiem obsługi narzędzi obrotowych oraz prac pożarowo
niebezpiecznych), obuwie robocze długie lub krótkie, ochrona oczu, uszu
i rękawice, dróg oddechowych, przy pracach na wysokości sprzęt do pracy na wysokości;
 należy zapewnić wyposażenie w środki ochrony indywidualnej związane z konkretnymi
zadaniami, co jest określone w ocenie konkretnego ryzyka.
Wykonawca zapewni środki ochrony indywidualnej dla wszystkich osób przebywających na
Terenie Budowy.

7.6

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zarządzania Środowiskowego , którego
celem ma być:
 Zmniejszenie potencjalnych zniszczeń w środowisku morskim i przybrzeżnym;
 Zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne;
 Zmniejszenie zakłóceń w działalności lokalnych mieszkańców i firm;
 Spełnienie wymogów odpowiednich standardów;
 Przestrzeganie wymogów Decyzji Środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska;
 Właściwa gospodarka odpadami.
Plan Zarządzania Środowiskowego należy przedłożyć pPzedstawicielowi Zamawiającego do
akceptacji. Plan ten powinien zawierać szczegółowe propozycje dotyczące:
 Informacji odnośnie odpowiednich standardów środowiskowych.

7.8 KOORDYNATOR ds. BHP
W odniesieniu do Kodeksu Pracy art. 208 .Pracodawcy, którzy wykonują roboty na wspólnym
terenie winni ustanowić Koordynatora ds. BHP przez podpisanie Porozumienia
stanowiącego załączik do Umowy. Porozumienia o współpracy pracodawców, których
pracownicy wykonują prace na terenie Zamawiającego.Wykonawca zatrudni takiego
Koordynatora ds. BHP, do którego zadań po za tymi wynikającymi z w/w art.208 będzie
należało:
- współpracać z koordynatorem ruchu (punkt 7.9) przy wykonywaniu bieżacego
nadzoru nad wykonywanymi pracami
- sporządzać tygodniowe raport bezpieczeństwa
- raporty bezpieczeństwa przekazać Zamawiającemu
- codziennie nadzorować bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych w tym samym miejscu
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-

-

niedopuszczać do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio
zagrażającym życiu i zdrowiu
niezwłocznie wstrzymanć prace w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia
życia i zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia zagrożenia
odsunąć od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów bhp
nie dopuszczać do przebywania osób postronnych na terenie budowy
zapewnienić realizację prac w zakresie bhp, ppoż i oś zgodnie z IBWR
nie ma możliwości delegowania obowiązków koordynatora ds. BHP na inne osoby
koordynować działania zapewniające przestrzeganie podczas wykonywania robót
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odrębnych
przepisach dotyczących bhp
współpracować w zakresie bhp ze wszystkimi pracodawcami i służbami bhp
poszczególnych pracodawców
przestrzegać wyznaczonego sposobu łączności i sposobu alarmowania (radio
otrzyma od Zamawiającego)
- wydawać polecenia, których celem jest poprawa warunków pracy oraz
przestrzegania przepisów i zasad bhp
- wystąpić do poszczególnych pracowdawców z zaleceniami usunięcia
stwierdzonych zagrożeń, wypadków i uchybień w zakresie bhp
- nadzorować gospodarowaniem odpadami wynikającymi z wykonanych robót
- zgłaszać na bieżącoprzedstawicielowi zamawiającego prace niebezpieczne pod
względem pożarowym oraz nadzorować prace pożarowo niebezpieczne
- prowadzić nadzór nad pracami szczególnie niebezipecznymi zgodnie z
wymaganiami prawnymi

7.9 BIEŻĄCY NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRACOWNIKÓW
Z uwagi na fakt, że przez odcinek około 100m, przekazany Wykonawcy w celu wykonywania
Robót w sposób ciągły poruszać się będą składy pociagów, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót sporządził i uzgodnił z Zamawiającym Instrukcję
Bezpieczeństwa Wykonywania Robót, jak również ustanowił stanowisko Koordynatora Ruchu.
Koordynator Ruchu winien być przeszkolony przez Koordynatora BHP. Zaświadczenie o takim
szkoleniu winno zostać przekazane do Zamawiajacego przed przystąpieniem do wykonywania
obowiązków/pracy przez Koordynatora Ruchu. Koordynator Ruchu winien być na terenie budowy
zawsze, gdy na terenie budowy przebywają inni robotnicy i wykonywane są jakiekolwiek Roboty.
Do zadań Koordynatora Ruchu będzie należało:
- bieżący kontakt z Komórką kolejową DCT, przed każdym wjazdem i wyjazdem składu
kolejowego do/z bocznicy kolejowej DCT
- kierowanie pracującego na przekazanym Odcinku Personelu na bezpieczne lokalizacje w trakcie
manewrów pociągu
- zgłaszanie do Koordynatora BHP wszelkich nieprawidłowości w zakresie BHP
Personel pracujący na przekazanym Odcinku w żadnym wypadku nie może opuszczać Odcinka
i wychodzić na teren sąsiadujący z Odcinkiem. Samowolne opuszczenie Odcinka traktowane
będzie jako nieprzestrzeganie procedur BHP i będzie karane z tytułu nieprzestrzegania BHP karą
wynikającą z Umowy.
Wymagane jest, aby w czasie manewrów personel znajdował się minimum 1 tor odległości od
wjeżdżającego/wyjeżdżającego składu.
Inspekcje BHP Ppoż, OŚ
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Wszystkie prace powinny być organizowane oraz wykonywane zgodnie z obowiązującym
prawem. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego przeprowadzenia Inspekcji BHP, PPoż i
OŚ. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji
z kontroli. W trakcie trwania Robót Przedstawiciele Zamawiającego (tj. pracownicy służby BHP
DCT) będą przeprowadzać inspekcję bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do
natychmiastowego usunięcia zidentyfikowanego zagrożenia. W przypadku braku możliwości
natychmiastowego usunięcia zidentyfikowanego zagrożenia, za które odpowiada Wykonawca,
Roboty zostają wstrzymane co jest wyłącznym ryzykiem Wykonawcy.
W razie wystąpienia wypadku, pożaru, zdarzeń niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany
natychmiast powiadomić Zamawiającego.

7.10 INFRASTRUKTURA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO
Wykonawca dostarczy i każdorazowo zamontuje elementy, które zostaną uzgodnione z
Zamawiającym zapewniające bezpieczeńswo personelu wykonującego Roboty na przekazanym
Odcinku.
W szczególności należy uwzględnić (poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, jeżeli
będzie to wymagane z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa to należy dostarczyć, zamontować,
demontować, utrzymywać i przestawiać wszelkie inne elementy nie wymienione poniżej):
-tymczasowe odbojnice dla suwnic RMG
– tablice montowane do szyny, które są sygnałem do zatrzymania się suwnicy RMG – wymagane
będą minimum 4 takie tyczki, zamontowane każdorazowo na szynie suwnicy RMG, w
narożnikach Odcinka, winny one być demontowalne w celu umożliwienia przejazdu suwnicy RMG
- oświetlenie sygnalizacyjne zmierzchowe
7.11 Taryfikator wykroczeń
Za nieprzestrezganie zasad bezpieczeństwa nałożone zostaną kary/mandaty na Wykonawcę
zgodnie z taryfikatorem kar stanowiącym Załącznik do Umowy.
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Kary będą potrącane z bieżących należności na podstawie miesięcznego zestawienia mandatów
przekazanego do Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie informacji
uzyskanych w trybie miesięcznym od Koordynatora ds. BHP i Komórki BHP.
Pozwolenie na pracę
Każdy pracownik rozpoczynający pracę na DCT winien:
- pozytywnie ukończyć szkolenie bezpieczeństwa wymagane w zał. 1 zgodnie z Umową,
- posiadać ważną awizację na wjazd na DCT.
- posiadać naklejkę, która będzie opisana nazwą projektu i przyporządkowanym numerem
referencyjnym. Wykonawca wraz z protokołem przekazania terenu otrzyma od
Przedstawiciela Zamawiającego pakiet wymaganych naklejek. Wykonawca będzie
zobowiązany do wydania 1 naklejki każdemu nowemu pracownikowi rozpoczynającemu
pracę na projekcie. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić i w trybie codziennym
aktualizować rejestr dokumentujący numer z naklejki z imieniem i nazwiskiem
pracownika. Powyższe ma na celu jednoznaczną identyfikację pracowników pracujących
na projekcie vs pracownicy DCT.
Naklejki winny być przyklejone do hełmu
przemysłowego.
Wykonawca winien uwzględnić, iż każdy skład wagonowy jest kontrolowany przez pracownika
poruszającego się pieszo wzdłuż składu. Powyższe oznacza, iż ten pracownik, celem
dojścia do rozłączonej części składu będzie uprawniony do wejścia na teren
budowy/przejścia przez Odcinek. Pracownik ten/Pracownicy winni być na tę okoliczność
przeszkoleni pod kątem BHP również przez Wykonawcę. Odpowiednie odnośne zapisy
winny być zawarte w tymczasowym i docelowym Regulaminie bocznicy.
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ROZDZIAŁ 8 – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
INFRASTRUKTURY I REALIZOWANIA ROBÓT
8.1 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Każdorazowo, gdy jest to wymagane z uwagi na bezpieczne wykonywanie Robót należy uzgodnić
z Zamawiajacym tymczasową organizację ruchu oraz dostarczyć i wykonać wszelkie jej elementy,
takie jak pachoły, bariery, ogrodzenie, jak również oznakowanie poziome i pionowe.
8.2 TYMCZASOWE I DOCELOWE OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE
Usunięcie istniejącego i tymczasowego oznakowania poziomego należy wykonywać w sposób
trwały wykorzystując wodę pod ciśnieniem.
Wykonawca winien wykonać każdorazowo, gdy jest to wymagane tymczasowe oznakowanie
poziome i pionowe w uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiającego technologii, jak również
dokonać jego trwałego usunięcia po ustaniu jego funkcji.
8.3 OGRODZENIE TERENU BUDOWY/ROBÓT
Z uwagi na fakt, że Roboty w większości realizowane będą na terenie zamkniętym,
a jednocześnie na niedużym obszarze, biorąc pod uwagę teren przeznaczony na normalne
operacje terminalowe, Roboty winny być odseparowane przy pomocy ogrodzenia, słupków,
barier, separatorów, taśm lub innych elementów, jednakże ogrodzenie przy udziale powyższych
elementów nie może ulegać samoczynnemu przemieszczaniu np. pod wpływem wiatru, jak
również nie może być uszkodzone np. przerwane taśmy zabezpieczające.
8.4 BADANIA SAPERSKIE ORAZ ROBOTY SAPERSKIE
Przed przystapieniem do realizacji robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z Procedurą
Zamawiajacego prace saperskie. Procedura stanowi załącznik nr 8 do Umowy.
8.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 rozbiórka nawierzchni betonowych wzdłuż belek podsuwnicowych
 rozbiórka przejazdów
 rozbiórka części istniejącego ogrodzenia granicznego
 wszelkie inne rozbiórki konieczne do zrealizowania Przedmiotu zamówienia (w tym w
szczególności rozbiórka istniejących torów wraz z podkładami, tłuczniem itd. celem ich
wybudowania w nowej lokalizacji)
Wszelkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, a nie przekazane do Zamawiającego
winny być odpowiednio zutylizowane. Dowody właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami
utylizacji Wykonawca przekaże do Przedstawiciela Zamawiającgo.
8.6 ROBOTY ZIEMNE I WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO
W celu doprowadzenia gruntu do parametrów spełniających dopuszczalne, określone
w Wymogach Zamawiającego maksymalne wartości osiadań i uzyskania wymaganych
docelowych rzędnych terenu Wykonawca wykona wzmocnienie podłoża gruntowego oraz roboty
ziemne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych parametrów wytrzymałościowych
podłoża gruntowego na całym obszarze stanowiącym przedmiot Inwestycji w tym w
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szczególności pod nowymi torami jak również pod istniejącymi torami wybudowanymi w nowych
lokalizacjach.
Wykonawca winien utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody, niezależnie od źródła jej
pochodzenia, oraz zapewnić konieczną do osiągnięcia tego celu instalację odpompowującą i inne
urządzenia odwadniające.
Wykonawca odpowiada za prawidłowe odwodnienie całego Terenu zarówno dla robót Stałych jak
i Tymczasowych.
Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów
przed przystąpieniem do realizacji kolejnych etapów Robót.
Wykonawca zgłosi do odbioru i uzyska pisemny odbiór Przedstawiciela Zamawiającego dla
każdego elementu Robót Stałych i Tymczasowych, w tym również dla wbudowywanych sieci,
instalacji i kanalizacji, wykonania kolejnych warstw wszystkich konstrukcji oraz innych robót
zanikających, a wymagających odbioru.
Wykopy w pobliżu istniejących sieci/instalacji należy wykonywać ręcznie oraz z zachowaniem
szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia jakichkolwiek elementów sieci/instalacji
m.in. poprzez umieszczenie, w razie konieczności, tymczasowych umocnień. Istniejące
sieci/instalacji należy zlokalizować przez ręczne wykonanie odkrywek kontrolnych
w odpowiedniej siatce lub przez wykorzystanie innych metod, takich jak zastosowanie
elektronicznego wykrywacza.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń istniejącego uzbrojenia/sieci spowodowanych przez
działania Wykonawcy, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz podejmie, na własny koszt, działania w celu naprawy lub odbudowy
zaistniałych uszkodzeń.
Przed wykonaniem kolejnych elementów Robót dno koryta winno być wyrównane
i wypoziomowane oraz dokładnie zagęszczone.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich pozwoleń koniecznych do wywozu gruntu
z wykopu wykraczającego poza dopuszczalną ilość lub będącego gruntem nieprzydatnym do
miejsca składowania zatwierdzonego przez właściwy organ.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia propozycji źródeł pozyskania Materiału z dowozu
do wbudowania z wystarczającym wyprzedzeniem, umożliwiającym przeprowadzenie wszelkich
koniecznych badań oraz uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń bez opóźniania budowy.
W przypadku obszarów, w których przeprowadzenie zagęszczania jest utrudnione, np.
sąsiadujących z fundamentami lub konstrukcjami, należy wziąć pod uwagę zastosowanie jako
Materiał do wypełnienia gruntu stabilizowanego cementem, wysoko zagęszczonej mieszanki
betonowej lub betonu o obniżonej wytrzymałości.
Nie należy zasypywać wykopów dopóki elementy konstrukcyjne nie osiągnęły wymaganej
wytrzymałości oraz nie uzyskano zatwierdzenia i odbioru Przedstawiciela Zamawiajacego. O ile
nie polecono inaczej, Materiał użyty do zasypek powinien być niespoisty (piasek, żwir lub
pospółka) o dobrych parametrach zagęszczalności i wodoprzepuszczalności oraz być starannie
układany kolejno zagęszczanymi warstwami. Wymagane wartości maksymalnej gęstości
objętościowej, gęstości gruntu na placu budowy oraz wilgotności optymalnej gruntu muszą
spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi normami.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w ramach realizacji robót próby zagęszczania
oraz przedstawienia doboru sprzętu oraz liczby przejść sprzętu dla każdego rodzaju gruntu, który
ma być zastosowany jako materiał do wbudowania.
W przypadku ograniczonej powierzchni roboczej używane metody i sprzęt należy odpowiednio
zmodyfikować, aby osiągnąć wymagany stopień zagęszczenia. Właściwość zastosowanych
modyfikacji należy potwierdzić przez przeprowadzenie prób.
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8.7 KOLIZJA TORU Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
Wykonawca uwzględni w zakresie Przedmiotu zamówienia, że występuje istotna kolizja
nowoprojektowanego toru z siecią elektroenergetyczną. Z uwagi na powyższe Wykonawca
zaprojektuje odpowiednie rozwiązanie zarówno dla konstrukcji toru, jak również dla sieci
elektroenergetycznych oraz wykona Roboty tak, aby pozostały one bez wpływu na normalną
operacyjność terminalu. Wykonawca będzie prowadził Roboty w tym obszarze przy udziale
wysoko wykwalifikowanej kadry, spełniajacej wszelkie wymagania i posiadającej odpowiednie
uprawnienia dla pracy w pobliżu i pod napięciem.Dokumentacja obrazująca sytuację została
udostępniona w załączniku numer 4.2

8.8 UDROŻNIENIE ODWODNIENIA BELKI PODSUWNICOWEJ OD STRONY TERMINALU
W ramach Robót Wykonawca wyczyści odwodnienie odterminalowej belki
podsuwnicowej. Będzie to możliwe dopiero po dokonaniu robót rozbiórkowych betonowej
nawierzchni/rampy. W związku z dokonaną przez DCT Ekspertyzą belki podsuwnicowej
należy odwodnienie tej belki zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby nie było
konieczności podkopywania podstaw belki podsuwnicowej, co może niekorzystnie
wpłynąć na jej pracę. W związku z powyższym Wykonawca winien zaprojektować i
wybudować adekwatne rozwiązanie dla odwodnienia belki i całego torowiska, tak aby nie
naruszyć statyki istniejącej belki podsuwnicowej.
8.9 OGRODZENIE GRANICZNE
Należy uwzględnić, że Teren istniejącego Terminalu jest obiektem chronionym o statusie,
magazynu celnego. Na terminalu stacjonują służby celne i straż graniczna. Każda
wchodząca/wychodząca osoba, wjeżdżający/wyjeżdzający pojazd lub wwożony/wywożony
materiał podlega kontroli i wymaga wyprzedzającej awizacji. Teren istniejącego terminalu jest
wygrodzony ogrodzeniem granicznym.
Wymaga się, aby w trakcie realizacji Robót istniejący Terminal był chroniony ogrodzeniem
granicznym wyposażonym w graniczne oświetlenie i system monitorowania zgodnie ze
standardami ISPS.
Na odcinkach, na których będzie to wymagane z uwagi na konieczność dowiązania Robót do
istniejącego Terminalu należy zdemontować istniejące ogrodzenie graniczne. Jednakże należy
uwzględnić wymóg Zamawiającego dotyczący zachowania ciągłości ogrodzenia granicznego.
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W związku z powyższym dopuszcza się demontaż istniejącego ogrodzenia granicznego po
wybudowaniu nowego ogrodzenia spełniającego wymagania dla ogrodzenia granicznego.
W sytuacji nadzwyczajnej, jeśli ze względów technicznych i logistycznych nie można zapewnić
ciągłości ogrodzenia granicznego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłą służbę ochrony
na obszarze, na którym rozebrano ogrodzenie graniczne i ponieść wszystkie związane z tym
koszty. Liczba wymaganych patroli (kontroli bezpieczeństwa) zależeć będzie od obszaru, na
którym rozebrano ogrodzenie graniczne, a Wykonawca zabezpieczy Teren przed wejściem
i wyjściem osób nieupoważnionych. Liczbę patroli należy uzgodnić z Zamawiającym.
Ochrona terenu istniejącego terminalu jest obowiązkiem Zamawiającego wynikającym
z odrębnych przepisów, dlatego jeżeli zajdzie konieczność dodatkowej ochrony terenu z uwagi
na prace Wykonawcy, Wykonawca powinien zgłosić taką konieczność minimum na 14 dni
wcześniej, aby Zamawiający miał możliwość zorganizowania dodatkowych patroli ochrony. Koszt
dodatkowej ochrony zostanie refakturowany na Wykonawcę. Wykonawca, na czas
funkcjonowania dodatkowej ochrony, ma obowiązek zapewnienia w odpowiedniej ilości zaplecza
socjalnego (kontener socjalny) dla swoich pracowników ochrony i/lub pracowników
Zamawiającego, zlokalizowanego w odpowiednim miejscu, wyposażonego w ogrzewanie,
elektryczność oraz zapewnić konieczne zaplecze socjalne dla pracowników ochrony.
Zamawiający w cyklu miesięcznym będzie refakturował na Wykonawcę koszty dodatkowej
ochrony wynikającej z grafiku.
Wykonawca zdemontuje i zutylizuje wszystkie elementy demontowanego ogrodzenia.
Na zewnętrznej stronie ogrodzenia granicznego i bramy na bocznicę kolejową terminalu
Wykonawca zamontuje znaki zakazu, informacyjne i ostrzegawcze analogiczne do istniejących
na obecnym terminalu. Ilość i miejsce mocowania znaków należy uzgodnić z Zamawiajacym.
Po zainstalowaniu nowego ogrodzenia granicznego, ogrodzenie na styku pomiędzy istniejącym
Terminalem a nowymi obiektami zostanie usunięte.
Ogrodzenie graniczne powinno zostać wykonane z elementów systemowych dostępnych na
lokalnym rynku. Elementy niezbędne do naprawy, części zamienne, środki konserwujące
powinny być łatwo dostępne na rynku lokalnym (Polska).
Ogrodzenie graniczne powinno składać się z siatki z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC,
słupy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i pokryte warstwą PVC z zagiętą częścią górną słupa,
z trzema rzędami z drutu kolczastego na górze, zgodnie z wymaganiami najnowszego
Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych ("ISPS").
Ławy i słupki ogrodzenia granicznego winny być ciągłe i o minimalnej głębokości 1m p.p.t..
Bramy bezpieczeństwa, będą zgodne z Wymogami Zamawiającego i podlegają zatwierdzeniu
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Bramy zapewnią taki sam poziom ochrony przed
nieuprawnionym wejściem, jak przyległe do nich ogrodzenie.
Bramy będą zamykane na zamki patentowe przystosowane do użytku zewnętrznego,
Zamawiający nie dopuszcza stosowania systemów zamykania używających kłódek.
Wykonawca zaprojektuje i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe rysunki
wykonawcze proponowanego ogrodzenia granicznego i bram 28 dni przed planowanym
wykonaniem ogrodzenia granicznego.
Minimalne parametry ogrodzenia granicznego wynoszą:
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Wysokość

Co najmniej 2,5m do górnej
słupki ogrodzeniowe będą
i nachylone pod kątem 45° w
rzędami z drutu kolczastego
ogrodzeniowymi.

Rozmieszczenie

Maksymalna odległość pomiędzy słupkami ogrodzenia wyniesie
2,52 m.
Maks. rozmiar oczek siatki wyniesie około 50x50mm, średnica drutu
około 3,5mm
Wszystkie elementy będą ocynkowane i powlekane PCV.
Odpowiednie fundamenty zaprojektowane na wiatr/burzę
występującą raz na 25 lat. Ławy fundamentowe o min. głębokości
p.p.t 1m i min szer. 15cm na prostych odcinkach. W miejscach
osadzenia słupów zaleca się stopę o wymiarach 0,4x0,4m.

Wymiary paneli
Zabezpieczenie
Fundamenty

krawędzi poziomej siatki. Ponadto
przedłużone o dalsze 500 mm
kierunku terminalu, z co najmniej 3
rozciągniętymi pomiędzy słupkami

Brama kolejowa winna być tak zaprojektowana aby nie zawężała
światła przejazdu wagonów kolejowych, nie może zasłaniać
infrastruktury
GOP w tym
w szczególności
bramek
radiometrycznych, winna być otwierana automatycznie, sterowana
przy pomocy pilota z odległości minimum 20m i wykonana
z materiałów jak ogrodzenie graniczne, ze sztywną ramą stalową.
Brama po otwarciu nie może blokować istniejącej infrastruktury w
tym w szczególności przejazdu przez tory prowaszącego na parking
samochodów osobowych do stacji PZT i zbiornika wody p-poż, jak
również wjazdu na parkin samochodów osobowych. Wykonawca
zaprojektuje najbardziej optymalny dla zachowania operacyjności
terminalu kształ bramy (ilość skrzydeł) oraz sposó jej otwierania się.
Propozycja Wykonawcy winna być uzgodniona z Przedstawicielem
Zamawiajacego.
Furtki w bramach (jeśli potrzebne) szerokie na 1m, wysokie na
1,8m, w ramie stalowej osadzonej w panelu ogrodzeniowym 2,5 x
2,5m. Wszystkie elementy będą ocynkowane i powlekane
proszkowo.
Na całej szerokości bramy będzie wykonana ława betonowa na 1m
p.p.t., maksymalne szpary pomiędzy ogrodzeniem a bramą 4cm
(dotyczy również odległości pomiędzy ławą a bramą).
Siatka z drutu będzie mocno napięta przy pomocy napinaczy ze śrubą oczkową na każdym słupku
napinającym. Siatka z drutu będzie mocowana do słupków strzemiączkami z drutu
ocynkowanego i powlekanego PVC, oraz stalowymi opaskami.
Bramy

Słupki napinające ustawione zostaną na wszystkich końcach i narożnikach ogrodzenia,
w miejscach zmiany kierunku i w odstępach nieprzekraczających 70m na prostych odcinkach
ogrodzenia. Rozpory słupków napinających będą ocynkowane i powlekane proszkowo tak, jak to
podano dla słupków.
8.10 INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA
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Na istniejącym terminalu znajduje się funkcjonująca infrastruktura elektryczna. Obowiązkiem
Wykonawcy będzie jej rozbudowa, w taki sposób aby po zakończeniu Robót cała infrastruktura
funkcjonowała jako całość.
Istniejący terminal będzie funkcjonował nieprzerwanie przez cały czas trwania Robót. Wszelkie
utrudnienia, zakłócenia, wyłączenia w sieciach i instalacjach istniejącego terminala muszą być
uzgodnione na piśmie z Przedstawicielem Zamawiajacego co najmniej 10 dni kalendarzowych
przed ich wystąpieniem.
Zastosowane rozwiązania i Urządzenia, pod względem jakości i funkcji, powinny być analogiczne
i w pełni kompatybilne z Urządzeniami już funkcjonującymi na terminalu. Analogiczne
w rozumieniu Zamawiającego oznacza, że parametry jakościowe i użytkowe dostarczonych
Obiektów, Urządzeń, Maszyn, sprzętów i materiałów będą nie gorsze niż tych obecnie
funkcjonujących na Terminalu.
Wszelkie Urządzenia, sieci i instalacje oraz wszędzie tam, gdzie jest to technicznie i operacyjnie
uzasadnione powinny być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem 30% rezerwy.
Minimalna rezerwa w przepustach to 50% lub 2 szt (przyjmujemy wartość większą).
Wszystkie instalacje należy projektować i wykonywać jako kontynuacje lub nawiązanie do
istniejących już na terminalu instalacji i eksploatowanych przez DCT systemów monitorowania
BMS i PME. Rozbudowane instalacje po zakończeniu Robót powinny funkcjonować jako jeden
system.
System należy zaprojektować i wykonać tak, aby uwzględnić podwójne zasilanie (100%
redundancja). Można zastosować pętle, przy czym każda nitka pętli powinna być prowadzona
osobnym oddzielnym śladem).
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za dostarczanie okablowania, Urządzeń, zakończeń
i innych elementów związanych z projektowaną instalacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami. Typ i jakość zastosowanych Urządzeń powinny należycie uwzględniać różnorodność,
odporność systemu, znaczenie dla bezpieczeństwa, temperaturę, warunki środowiskowe
i wymagania odpowiedniego ustawodawstwa i przepisów.
Wszystkie instalacje powinny być prowadzone w kanalizacjach kablowych. Nie dopuszcza się
układania kabli bezpośrednio w gruncie. Należy przewidzieć i wykonać odpowiednie zapasy
kanalizacji kablowych (min 50% lecz nie mniej niż 2 osłony rurowe w każdym ciągu) w kanałach
kablowych umożliwiające dalszą rozbudowę terminalu.
Wykonawca zaprojektuje i wykona kanalizację kablową na potrzeby rozprowadzenia kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, IT i telewizji przemysłowej oraz system kanałów
zapasowych zarówno dla przyszłych potrzeb, jak i kolejnych etapów przedmiotowych prac.
Funkcją systemu kanałów jest umożliwienie zainstalowania kabli dla celów zasilania i dystrybucji,
telekomunikacji, systemów IT i sterowania, monitorowania i systemów alarmowych. W celu
realizacji tych wymagań Wykonawca zainstaluje system podziemnych kanałów kablowych
i wykona studzienki do przyłączenia do kanałów istniejących.
Zainstalowane zostaną odpowiednie studzienki wzdłuż tras kanałów w miejscach, z których
będzie ułatwione instalowanie kabli, oraz w każdym miejscu, w którym łączą się dwie lub więcej
trasy kanałów, lub zmienia się kierunek trasy kanału. Studzienki te zostaną zaprojektowane tak,
aby ułatwić instalowanie kabli bez przekraczania minimalnych promieni gięcia kabli.
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Kanały będą się kończyć rozszerzeniem otworu w płaszczyźnie ściany studzienki, a wszystkie
ostre krawędzie zostaną usunięte. Przed instalacją kabli kanały zostaną dokładnie oczyszczone,
a ich drożność sprawdzona.
Studnie kablowe z sieciami 15kV znajdujące się na terenie zewnętrznym poza ogrodzeniem
granicznym terminala należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez
zastosowanie włazów z możliwością ryglowania lub z innym sposobem zabezpieczenia.
W kanały zapasowe włożone zostaną linki do wciągania kabli, a ich wolne końce zostaną
starannie zwinięte w studniach.
Wszystkie kanały, niezależnie od tego czy wykorzystane czy nie, będą zamknięte lub zaślepione
po zainstalowaniu kabli. Masa uszczelniająca kanał będzie "miękko" wiążąca i wodoodporna.
Zaślepki będą ściśle pasować. Alternatywnie można zastosować firmowe/systemowe zaślepki
plastikowe pod warunkiem spełnienia warunku szczelności i wodoodporności.
Wykonawca wykona pełny system uziemienia, połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej
do obsługi nowego terminalu. System ten będzie skutecznie połączony z istniejącymi sąsiednimi
urządzeniami uziemiającymi w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego działania, zwłaszcza
w odniesieniu do eliminowania wszelkich możliwych różnic zachodzących pomiędzy potencjałami
uziemionych elementów na całym terenie Inwestycji.
Należy zastosować ograniczniki przepięć lub Urządzenia filtrujące chroniące obsługiwane
instalacje lub Urządzenia przed skutkami przepięć wynikających z zakłóceń na skutek wyładowań
atmosferycznych, przełączeń w systemie, obecności w systemie zakłócających obciążeń lub
innych występujących naturalnie lub powodowanych przez człowieka przyczyn.
Odpowiednie instalacje zostaną wyposażone w uziemienie i połączenia wyrównawcze niezbędne
dla bezpieczeństwa i aspektów funkcjonalnych instalacji elektrycznych, ochrony odgromowej
obiektów elektrycznych i konstrukcyjnych oraz bezpieczeństwa personelu. Przewody
uziemiające/wyrównawcze będą to izolowane kable PVC z giętką, miedzianą żyłą linkową. PVC
będzie w kolorze zielono-żółtym. Połączenia uziemiające będą oznaczone, aby wskazać ich
funkcję i ostrzegać przed odłączeniem.
Uziemienie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i przetestowanie
oświetlenia terenu na bocznicy i oświetlenia granicznego.
Wykonawca zapewni kompatybilność wszystkich instalacji oświetleniowych, niezależnie od tego,
czy są tu wyszczególnione, czy też nie, z istniejącymi obiektami i jego obowiązkiem będzie
zapewnienie kompletnego systemu oświetlenia, który będzie wytrzymały, o dobrej jakości
Materiałów i komponentów oraz zapewni odpowiedni, jednolity poziom oświetlenia tego terenu.
Wymagania dla zakresu szczegółowego
 budowaPrzełożeniu kabli zasilania energetycznego Terminala T1 do w istniejącej już kanalizacji
kablowej - kable w tej chwili lezą w kolizji z nowobudowanym torem kolejowym – przed
rozpoczęciem powyższego zakresu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z
przedstawicielem Zam,awiającego szczegółową metodologię i harmonogram.
Budowa dwóch linii kablowych zasilających Terminal T1 na trasie od studni SK324 do PZ1 DCT.
W ramach przedmiotu zlecenie należy umieścić w tej kanalizacji nowe kable o nie gorszych parametrach od
tych likwidowanych i wpjąć je w dotychczasowe pola zasilające rozdzielnicy średniego napięcia RSN DCT1.
Demontaż istniejącego zasilania może być wykonany dopiero po wykonaniu ww. dwóch nowych linii
kablowych.
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Wszelkie koszty związane z wykonaniem tego zakresu, w tym w szczególności dostarczenie nowych kabli,
mufowanie oraz rpóby powykonawcze itd. winny być zawarte w Ofercie Wykonawcy.
Uzgodnienie wykonania „przepięcia” winno być szczegółowo zaplanowane i uzgodnionione z
Przedstawicielem Zamawiajacego z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Powyższe winno być
również uzgodnione z ZMPG (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk).


podczas konieczności przebudowy studni sk01 zapewnić bezpieczeństwo zasilania terminala.



obwody zasilajace do obiektów socjalnych na bocznicy (budka ochrony, bramy automatyczne,
budka zwrotniczego ,itp.)

8.11 INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA
Na istniejącym terminalu znajduje się funkcjonująca infrastruktura teletechniczna. Obowiązkiem
Wykonawcy będzie jej rozbudowa, w taki sposób, aby po zakończeniu Robót cała infrastruktura
funkcjonowała jako całość.
Istniejący terminal będzie funkcjonował nieprzerwanie przez cały czas trwania Robót. Wszelkie
utrudnienia, zakłócenia, wyłączenia w sieciach i instalacjach istniejącego terminala muszą być
uzgodnione co najmniej 14 dni przed ich wystąpieniem z Inżynierem i Zamawiającym.
Zastosowane rozwiązania i urządzenia powinny być w pełni kompatybilne z urządzeniami już
funkcjonującymi na istniejącym terminalu.
Od infrastruktury teletechnicznej wymaga się wspomagania zarządzania i bezpiecznej
eksploatacji terminalu kontenerowego. Infrastruktura teletechniczna składać się będzie
z następujących elementów:
 Sieć telekomunikacyjna wewnątrz i na zewnątrz terenu Inwestycji w tym stosowne łącza do
systemu istniejącego terminalu.
 Instalacja sygnalizacji pożarowej ze zdalnym monitorowaniem.
 Systemy kontroli dostępu, w tym w stosownych przypadkach, elektroniczna kontrola drzwi.
 Telewizja przemysłowa i systemy sygnalizacji włamań i napadu.
We wszystkich kanalizacjach teletechnicznych, urządzeniach instalowanych oraz wszędzie tam,
gdzie jest to technicznie i operacyjnie uzasadnione należy przewidzieć i wykonać min 50%
rezerwy.
Transmisja danych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania terminalu kontenerowego
i Wykonawca zwróci szczególną uwagę na konkretne podane poniżej wymagania.
Dla uniknięcia wątpliwości, obowiązkiem Wykonawcy będzie w szczególności dostarczenie
i zainstalowanie wyszczególnionych kabli światłowodowych i zakończenie ich w każdym
przypadku łączówkami typu SC/SC w odpowiednich panelach krosowniczych.
Z uwagi na krytyczny charakter tych aspektów dla działania ostatecznego terminalu, Wykonawca
utrzymywać będzie jak najściślejsze kontakty z Zamawiającym i Inżynierem.
Urządzenia i okablowanie (w tym światłowody) będą zgodne z wymogami przepisów EMC i norm
dotyczących okablowania strukturalnego, a Wykonawca wykona wszystkie działania związane
z badaniem i certyfikacją tych systemów, aby wykazać ich przydatność. Ponadto, w przypadku
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jakichkolwiek problemów z okablowaniem, od Wykonawcy wymagać się będzie uczestniczenia
w wykonywanych przez inne podmioty testach Urządzeń do przesyłu danych.
Instalacje telekomunikacyjne zostaną zainstalowane wewnątrz budynków i pomiędzy budynkami.
Należy przewidzieć rozbudowę istniejących szaf teleinformatycznych.
Sprzęt telekomunikacyjny będą stanowiły urządzenia certyfikowane Kategorii 6.
Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne muszą spełnić wymagania kategorii 6 zgodnie
z normami dotyczącymi systemów okablowania strukturalnego.
Urządzenia telewizji przemysłowej służyć będą do monitorowania działań i bezpieczeństwa
w obrębie nowego terminalu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie solidnego
systemu, który zapewni pokrycie w granicach nowego terminalu w tym monitoringu ogrodzenia
granicznego oraz placów składowych, nabrzeża i pomieszczeń nowych budynków wybranych
przez Zamawiającego.
Monitorowanie ogrodzenia granicznego to wymóg Zamawiającego i będzie zgodne z wymogami
Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych ("ISPS").
Dostarczony w ramach przedmiotu Inwestycji system monitoringu winien nie mieć żadnych
martwych pól w odniesieniu do rozbudowywanego (nowej części) ogrodzenia granicznego.
W związku z powyższym proponowana lokalizacja kamery/kamer winna być poprzedzona
symulacją przedłożoną do Przedstawiciela Zamawiającego i zaakceptowana.
Wszelkie koszty wynikające z lokalizacji systemu monitoringu, w tym w szczególności
projektowanie, symulacje, budowa msztu/masztów jeśli wymagane, dostarczenie wszelkiego
wymaganego osprzętu (kamery, rozbudowa serwera, okablowanie, access points, switches)
winny być uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.
System monitoringu powinien być podłączony do obecnego systemu Video Management System
jakim jest VDG Sense firmy C&C Partners. System powinien zawierać kamery termowizyjne
obejmujące cały obszar płotu granicznego z uruchomioną analityką VCA przekroczenia linii oraz
wtargnięcia w obszar. Dodatkowo kamery termowizyjne powinny być wspomagane kamerą/-ami
obrotowymi PTZ wyposażonymi w funkcjonalność auto-trackingu oraz możliwość zoomowania
obietku z wykorzystaniem minimum 40-krotnego zoomu optycznego. Cały system powinien być
podłączony i skonfigurowany w systemie VDG Sense co wymaga zakupu osobnym licencji per
kamera z możliwością VCA, przeglądem on-line oraz archiwum. Obraz z kamer powinien być
rejestrowany na serwerze, gdzie wymagany jest minimalny okres archiwum wynoszący 30 dni
kalendarzonych – serwer powinien zostać rozbudowany o dodatkową przestrzeń dyskową.
Kamery powinny być podłączone do serwera poprzez sieć IP oraz w przypadku kamer
obrotowych posiadać automatyczne przełączanie pomiędzy trybami dzień/noc.
System monitoringu winien stanowić rozbudowę systemu wykonanego w ramach Inwestycji
RailRMG dla którego dokumentacja powykonawcza jest zawarta w Załączniku nr 3 przebudowa
nr 3 - RailRMG. Dostarczony w ramach Przedmiotu Inwestycji system monitoringu winien być
analogiczny, kompatybilny, stanowić kontynuację i ciągłość z wyżej wskazanym i opisanym
system,
Zamawiajacy uważa, że kamery termowizyjne skierowane na obszar obciążony dużym ruchem
jakim jest obszar wjazdu na teren bocznicy i sąsiadujący z nim przejazd przez tory kolejowe oraz
parking samochodów osobowych mogą nie być wystarczające i powodować fałszywe alarmy. Na

© DCT Gdańsk SA

Strona/Page 49|54

Wymogi Zamawiającego
P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT
tę okoliczność Wykonawca winien zaprojektować i dostarczyć odpowiednie, kompatybilne
rozwiązania. Powyższe winno być uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego.
Wszystkie Urządzenia będą kompatybilne z istniejącymi na Terminalu 1 Urządzeniami
sieciowymi, przystosowane do zarządzania z witryny www oraz obsługi protokołów TCP / IP,
HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTCP, PPPoE, SMTP oraz NTP.
Kamery zostaną dostarczone i zainstalowane wzdłuż nowego ogrodzenia terenu, zgodnie
z wymogami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych (ISPS).
Wykonawca w projekcie uwzględni również odpowiednie oświetlenie konieczne do prawidłowego
funkcjonowania systemu monitoringu.
Kamery zostaną dostarczone i zainstalowane także w kluczowych miejscach na placu
składowania kontenerów zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Stanowisko monitoringu umożliwi także oglądanie obrazów z poszczególnych kamer oraz
jednoczesne wyświetlanie obrazów z wielu kamer.
Obrazy do odtwarzania można będzie wywoływać poprzez sortowanie wg jednego lub więcej
definiowanych przez użytkownika kryteriów, tj. konkretnej kamery, dnia/godziny, numeru bramy,
itp.
Łączność pomiędzy kamerami i rejestratorem (rejestratorami) będzie realizowana poprzez
zainstalowaną w terminalu sieć przesyłu danych.
Urządzenia i okablowanie będą zgodne z wymogami przepisów EMC i odpowiednio
zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków miejscowych zarówno pod względem stopnia
IP ochrony Urządzenia (min. IP65 wg IEC 529), jak i zasolenia środowiska.
Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich działań w zakresie testów i certyfikacji wykonanych
systemów w celu wykazania ich przydatności oraz wykaże pełną kompatybilność nowych
systemów z systemami już funkcjonującymi na terminalu.
Główny serwer kontroli dostępu znajduje się w Budynku Administracyjnym i nowe Urządzenia
dostarczone w ramach niniejszego Kontraktu będą do niego przyłączone.
8.12 INFRASTRUKTURA SANITARNA
Wszystkie instalacje należy projektować i wykonywać jako kontynuacje lub nawiązanie do
istniejących już na terminalu instalacji. Rozbudowane instalacje po zakończeniu Robót powinny
funkcjonować jako jeden system.
Zastosowane rozwiązania i urządzenia powinny być analogiczne i w pełni kompatybilne
z urządzeniami już funkcjonującymi na terminalu. Analogiczne w rozumieniu Zamawiającego
oznacza, że parametry jakościowe i użytkowe dostarczonych Urządzeń, maszyn oraz Materiałów
będą nie gorsze niż tych obecnie funkcjonujących na Terminalu.
Wszelkie urządzenia sieci i instalacje oraz wszędzie tam, gdzie jest to technicznie i operacyjnie
uzasadnione powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem 30% rezerwy.
Odwodnienie należy realizować przy pomocy odwodnienia liniowego. Wymagane jest
zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia studni w taki sposób, aby nie było możliwości
gromadzenia się i pozostawania w niej wody.
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Z uwagi na intensywny ruch pojazdów ciężkich należy zastosować szczelinowe odwodnienie
liniowe, betonowe, analogicznie do obecnie stosowanych na terenie Terminalu. System, z którego
zostanie wykonane odwodnienie liniowe musi posiadać możliwość łatwej wymiany wszystkich
elementów systemu, w tym możliwość wymiany/naprawy pojedynczego elementu bez
konieczności uszkodzenia elementów sąsiadujących. Należy zapewnić zestaw naprawczy
zarówno w postaci korytek, jak i studzienek itp. Elementy te muszą być w standardowej i stałej
ofercie producenta. W zależności od lokalizacji ciągów odwodnienia liniowego należy zastosować
następujące dodatkowe wymagania techniczne:



zintegrowana dwustronna opaska betonowa żelbetowa o szerokości 200mm,
klasa wytrzymałości rusztu i koryta: F = 900 kN.

Przykanaliki i kanały deszczowe powinny być o średnicy Dn200-Dn600mm z rur i kształtek z PVC
rdzeń lity lub z GRP. Kanały deszczowe powinny być o średnicy Dn700-Dn1000mm z rur
i kształtek z GRP.
Rury powinny charakteryzować się sztywnością obwodową SN = 16 kN/m2. W okresie
użytkowania 50 lat długoterminowa sztywność obwodowa nie powinna być mniejsza niż 8 kN/m2,
co producent powinien poświadczyć aprobatą lub dokumentem z niezależnej jednostki
certyfikacyjnej.
W przypadku GRP należy bezwzględnie stosować rury zbrojone niekorodującym włóknem
szklanym ECR z wypełniaczem wyłącznie z czystego piasku kwarcowego bez węglanu wapnia.
Połączenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Należy stosować studnie wykonane z typowych elementów prefabrykowanych z betonu C40/50
łączonych na uszczelkę. Włazy kanałowe żeliwne, Dn600mm powinny być w klasie obciążeń
E600 oraz ryglowane.
Rurociągi należy układać w wykopach szerokoprzestrzennych, na przygotowanym pod względem
geotechnicznym podłożu, na podsypce piaskowej w gruntach suchych i żwirowo-piaskowej w
gruntach mokrych o grubości g=0,15 m.
Zasyp rurociągów - warstwowy, z dokładnym i kontrolowanym stopniem zagęszczenia (Ip=1,03).
Rurociągi - przykanaliki i kanały sanitarne o średnicy Dn160-Dn200mm z rur i kształtek z PVC
rdzeń lity. Rury powinny charakteryzować się sztywnością obwodową SN = 16 kN/m2. W okresie
użytkowania 60 lat długoterminowa sztywność obwodowa nie powinna być mniejsza niż 8 kN/m2,
co producent powinien poświadczyć aprobatą lub dokumentem z niezależnej jednostki
certyfikacyjnej. Dopuszcza się zastosowanie rur z innych Materiałów pod warunkiem zachowania
parametrów sztywności obwodowej z wyłączeniem rur dwuściennych karbowanych.
Studzienki rewizyjne - należy stosować studnie wykonane z typowych elementów
prefabrykowanych z betonu C40/50 łączonych na uszczelkę wg PN-EN 1917. Włazy kanałowe
żeliwne, Dn600mm należy wykonać w klasie obciążeń E600 ryglowane.
Nie dopuszcza się stosowania kręgów dystansowych o łącznej wysokości przekraczającej 30cm.
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Montaż i roboty ziemne - rurociągi kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej należy układać zgodnie z
wymaganiami systemu rur, w wykopie wąskoprzestrzennym, szalowanym. Zasyp wykopu warstwowy, z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw (lp=1,03).
Rurociągi - ze względu na możliwość osiadania podłoża należy zastosować rury z HDPE 100
SDR 11, PN 10, zgrzewane elektrooporowo dla zapewnienia podwyższonej jakości połączeń.
Studzienki inspekcyjne należy zainstalować w każdym miejscu zmiany kierunku lub w odległości
Lmax = 100 m, w zależności od tego co jest bliżej. Należy stosować studnie wykonane z typowych
elementów prefabrykowanych z betonu C40/50 łączonych na uszczelkę wg PN-EN 1917. Włazy
kanałowe żeliwne Dn600mm należy wykonać w klasie obciążeń E600 ryglowane, na ciągach
komunikacyjnych w klasie F900.
Studzienki odwadniające należy lokalizować w najniższych punktach sieci. Należy wyposażyć
studzienki w korpus betonowy o średnicy Dn1200mm i parametrach jak dla studni inspekcyjnej
wyposażony w stopnie złazowe. Należy wykonać odwodnienie w postaci trójnika kołnierzowego
wyposażonego w zawór spustowy kołnierzowy oraz końcówkę do szybko złączki, dno studzienki
powinno się znajdować 0,7m poniżej osi rurociągu tłocznego; przejścia rurociągu tocznego przez
ścianę studni należy wykonać przy pomocy szczelnej tulei.
Studzienki odpowietrzające należy lokalizować w najniższych punktach sieci. Studzienki należy
wyposażyć w korpus betonowy o średnicy Dn1200mm i parametrach jak dla studni inspekcyjnej
wyposażony w stopnie złazowe. Należy zapewnić odpowietrzenie w postaci trójnika
kołnierzowego wyposażonego w zawór kołnierzowy napowietrzająco odpowietrzający; dno
studzienki powinno się znajdować 0,7m poniżej osi rurociągu tłocznego; przejścia rurociągu
tłocznego przez ścianę studni należy wykonać przy pomocy szczelnej tulei.

8.13 BELKA PODSUWNICOWA OD STRONY LASU
Zamawiający zwraca uwagę, że wybudowana w ramach 3 rozbudowy bocznicy belka
podsuwnicowa posiada inne rozwiązanie wykonawcze w stosunku do rozwiązania zawartego w
dokumentacji budowlanej.
Rozwiązanie wykonawcze dla belki podsuwnicowej jest wskazane w Załączniku nr 3
Dokumentacja powykonawca – przebudowa nr 3 - RailRMG
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Konstrukcja belki i odwodnienia wg Projektu budowlanego

Wykonana Belka podsuwnicowa od strony lasu, dodatkowo jest ona posadowiona na kolumnach
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Załączniki do Wymogów Zamawiającego:
Załącznik nr 1 Projekt budowlany opisany w punkcie 3.1 a sporządzony przez firmę
Europrojekt
Załącznik nr 2 Dokumentacja geologiczno-geotechniczna
Załącznik nr 3 Dokumentacja powykonawcza
Załącznik nr 4 Inne dokumenty
4.1 Fazowanie Robót
4.2 Kolizja elektroenergetyczna
4.3 Projekt budowlany opisany w punkcie 3.1 b sporządzony przez firmę
Europrojekt
4.4 Decyzje administracyjne
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