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1 WSTĘP 
 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego stanu formalnego i 

rzeczowego dla obszaru, którego dotyczy Przedmiot Zamówienia, jak również określenie zakresu 

prac i innych wymagań Zamawiającego dotyczących Zamówienia i jego realizacji.  

 

Niniejsze Zamówienie dotyczy wykonania prac i badań ferromagnetycznych, geologicznych 

oraz geotechnicznych na obszarze, na którym planowane jest posadowienie Terminala T5, 

mającego po wybudowaniu stanowić część Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk (dalej jako 

„Inwestycja” lub „Przedmiot Zamówienia”). W zakresie Przedmiotu Zamówienia jest uzyskanie 

wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych czy uzgodnień niezbędnych do realizacji badań, 

prac ferromagnetycznych, geologicznych oraz geotechnicznych.  

 

Poniżej opisane i proponowane rozwiązania dotyczące Zakresu Przedmiotu Zamówienia 

należy traktować jako założenia wstępne powstałe w fazie koncepcyjnej projektu. W związku z 

tym w zakresie prac Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia (dalej jako Wykonawca) należy 

przewidzieć weryfikację zapisanych tu zakresów, badań, decyzji, założeń, norm, standardów 

oraz koncepcji. Wszystkie zmiany należy we właściwy sposób uzasadnić i uzgodnić z 

Zamawiającym, a ostateczny kształt i zakres pozostają cały czas w decyzji Zamawiającego. 

 

Wykonawca, używając personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, z należytą starannością 

wykona prace niezbędne do realizacji Zamówienia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 

wszelkie aspekty przygotowywanych przez siebie dokumentów, projektów, raportów, zestawień itd. 

dotyczących Przedmiotu Zamówienia oraz za spełnienie Wymogów Zamawiającego. 

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Robót polegających na: 

1. analizie badań dna morskiego z weryfikacją archiwalnych badań ferromagnetycznych, 

oraz wydobyciu z dna morskiego obiektów ferromagnetycznych (niewybuchów i innych 

obiektów niebezpiecznych) w ramach prac nurkowych oraz na wykonaniu skanu 

powykonawczego kontrolnego i wystawieniu certyfikatów czystości dla obszarów 

objętych Zapytaniem, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na wykonywanie prac 

podwodnych na obszarach morskich; 

2. wykonaniu projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-

inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa morskiego 

terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku o 

nowoprojektowany Terminal T5”, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji; 

3. na podstawie danych pozyskanych w ramach projektowanych robót geologicznych – 

wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno–inżynierskiej na potrzeby 

posadowiania obiektów budowlanych dla projektowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa 

morskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku o 

nowoprojektowany Terminal T5”. 

 

Realizacja Przedmiotu Zamówienia będzie dwuetapowa: w pierwszej kolejności powinny 

zostać wykonane badania geotechniczne i ferromagnetyczne oraz powinen zostać przygotowany i 
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zatwierdzony Projekt robót geologicznych. Następnie będzie należało wykonać dokumentację 

geologiczno-inżynierską na potrzeby posadowiania obiektów budowlanych.  

 

Zamawiający planuje wykorzystać dokumentację, powstałą jako realizacja Przedmiotu 

Zamówienia, w przetargu na Generalnego Wykonawcę Robót Budowlanych.  

 

Wszystkie elementy niewymienione wprost w niniejszym dokumencie, a konieczne do 

optymalnego i poprawnego przeprowadzenia badań oraz wykonania dokumentacji powinny zostać 
również uwzględnione w projekcie i nie są, oraz nie będą, traktowane jako rozszerzenie zakresu 

prac czy jako prace dodatkowe. 

 

2 INFORMACJE O TERENIE I PLANOWANEJ INWESTYCJI 

2.1 Lokalizacja i stan formalny 
 

Obszar przewidziany pod wykonanie Inwestycji stanowi własność Skarbu Państwa pod 

zarządem dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Planowane są działania w celu wydzierżawienia 

części gruntu Skarbu Państwa pokrytej wodami Zatoki Gdańskiej, w związku z planowaną 

inwestycją rozbudowy Morskiego Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk o nowoprojektowany 

Terminal T5.  

 

Obszar projektowanych badań pod terminal kontenerowy T5 (dalej jako Teren Badań) 

położony jest na północ i północny-wschód od istniejącego Terminalu Kontenerowego T1. Teren 

planowanego przedsięwzięcia będzie zlokalizowany w całości w obrębie fragmentu akwenu 

Morza Bałtyckiego (Zatoki Gdańskiej), zaliczanego do wód przejściowych i morskich wód 

wewnętrznych. Według podziału na jednolite części wód powierzchniowych jest to Zatoka 

Gdańska Wewnętrzna, oznaczona kodem TW IV WB 4. 

 

Lokalizację terenu inwestycji Terminalu T5 wskazano na szkicu pokazującym planowany 

obecnie kształt rozbudowy Terminala DCT Gdańsk (zob. poniższy Rys. nr 1):  

 
Rys. nr 1 – Planowana rozbudowa DCT Gdańsk 
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Teren Badań znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Zatoka Pucka 

PLB220005. Dla planowanej Rozbudowy Terminalu Kontenerowego DCT w Porcie Północnym 

w Gdańsku został opracowany Raport o Oddziaływaniu na Środowisko oraz obszary Natura 2000. 

 

Dla obszaru objętego Przedmiotem Zamówienia, a także dla terenów z nim sąsiadujących, 

a mających docelowo z nim tworzyć infrastrukturalną i funkcjonalną całość, sporządzone zostały 

w poprzednich latach dokumentacje, na podstawie których uzyskano nastepujące decyzje 

administracyjne: 

- decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia (tzw. „decyzja 

środowiskowa”) z dnia 07.10.2019r. nr RDOŚ-Gd-WOO-420.125.2018.AT.11; 

- decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o zatwierdzeniu projektu badań geologicznych w 

celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji 

pn. „Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym (…)” z dnia 

19.01.2021 nr DGK-2.4710.9.2020.AS; 

- decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

projektowanej inwestycji pn. „Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie 

Północnym (…)” z dnia 28.10.2021 nr DGK-WHG.711.4.2021.AS. 

 

Wyżej wymienione decyzje stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszych Wymogów 

Zamawiającego.  

  

2.2 Stan istniejący 
 

Przedsięwzięcie polegające na budowie Terminalu T5 w ramach Rozbudowy Terminalu 

Kontenerowego DCT, jest planowane do realizacji na obszarze administrowanym przez Zarząd 

Morskiego Portu Gdańsk SA, wyłącznie w obszarze morskim – tj. w obrębie morskich wód 

wewnętrznych Portu Północnego w Gdańsku, określonych w rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia 

granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu. Obecnie obszar morski, na 

którym planowany jest Terminal T5, jest niezagospodarowany.  

 

W ramach pierwszego etapu Rozbudowy Terminalu Kontenerowego DCT w Porcie 

Północnym w Gdańsku trwa obecnie procedura przetargowa dotycząca wyłonienia Generalnego 

Wykonawcy Terminalu T3 oraz procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

Terminalu T3 oraz dla prac pogłębieniowych. 

 

 

2.3 Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu 
 

Terminal T5 jest planowany do realizacji wyłącznie na obszarze wód morskich. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej instalacji, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, stanowiącej infrastrukturę portową służącą do załadunku i rozładunku, 

połączoną z lądem, zlokalizowaną w obrębie Portu Gdańsk. W fazie eksploatacji użytkowanie T5 
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będzie funkcjonalnie powiązane z pozostałą, istniejącą już obecnie instalacją DCT, przy 

zachowaniu odrębności a zarazem integralności każdej z tych instalacji. 

 

Szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu Terminalu T5 jest w fazie uzgadniania 

wewnętrznego w biurze Zamawiającego. Szczegółowe informacje zostaną udzielone Wykonawcy 

Przedmiotu Zamówienia, na etapie realizacji badań. 

 

2.4 Koordynacja z działaniami prowadzonymi przez strony trzecie 
 

Wykonawca Przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie do współpracy i koordynowania 

swoich prac z prowadzonymi przez trzecie Strony działaniami projektowymi i/lub wykonawczymi 

dotyczącymi wskazanego Terenu Badań lub terenów sąsiadujących, dotyczącymi w szczególności: 

1. robót budowlanych związanych z budową Terminalu T3 na akwenie morskim oraz pracami 

przy pogłębianiu toru podejściowego do T3; 

2. robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku DUR (części szatniowo-

socjalnej); 

3. robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego parkingu dla 

samochodów osobowych na terenie DCT; 

4. robót budowlanych dotyczących przebudowy układu drogowego ulicy Kontenerowej  

i rozbudowy układu torowego o dodatkową linię, zlecone przez ZMPG SA; 

5. prac projektowych związanych z budową budynku skanera stacjonarnego służb celnych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

6. prac wykonywanych przez inne podmioty na akwenie Portu Północnego na zlecenie Urzędu 

Morskiego w Gdyni, Kapitanatu Portu Gdańsk, Kapitanatu Portu – Port Północny, Zarządu 

Morskiego Portu Gdańsk, Głównego Dyspozytora Portu Gdańsk i innych oraganów czy 

spółek działających w rejonie Portu Północnego;  

 

a także wszystkimi innymi niewymienionymi powyżej, których udział i koordynacja bedą 

wymagane z uwagi na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 

 

3 ZAKRES	PRAC		

3.1 Informacje ogólne 
 

Odnośnie planowanej rozbudowy Terminala DCT Gdańsk, obejmującej założenie zrealizowania 

Terminali T3, T4 oraz T5, Zamawiający dysponuje: 

 

1. Dokumentacją geologiczno-inżynierską do rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich 

pod budowę Terminalu Kontenerowego w Porcie Północnym, wykonaną w styczniu 2005 

przez Państwowy Instytut Geologiczny - dokumentacja stanowi Załącznik nr 5a do 

niniejszych Wymogów; 

2. Raportem z badań batymetrycznych, sonarowych i sejsmoakustycznych oraz 

ferromagnetycznych z października 2019 wykonany przez UXO Marine SA - dokumentacja 

stanowi Załącznik nr 5b do niniejszych Wymogów; 
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3. Raportami z zakresu sprawdzenia i oczyszczenia terenu z obiektów ferromagnetycznych  

z października 2020 wykonanymi przez UXO Marine SA (wydobycie przeszkód i obiektów 

ferromagnetycznych wskazanych na podstawie raportu z pomiaru ferromagnetycznego, w 

rejonie planowanego Terminala Kontenerowego T3 i rejonu pogłębienia) - dokumentacja 

stanowi Załącznik nr 5c do niniejszych Wymogów; 

4. Projektem robót geologicznych wykonanym przez Ingeo sp. z o.o. w lipcu 2020 w celu 

określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby planowanej inwestycji pn. 

Rozbudowa Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym - dokumentacja 

stanowi Załącznik nr 5d do niniejszych Wymogów; 

5. Dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną przez Ingeo sp. z o.o. w celu określenia 

geotechnicznych warunków posadowienia na potrzeby projektowanej inwestycji pn. 

Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym z maja 2021; 

dokumentacja stanowi Załącznik nr 5e do niniejszych Wymogów. 

 

W celu uzyskania dostępu do wymienionych powyżej w pkt. 3.1.1÷3.15 dokumentacji i badań, 

konieczne jest podpisanie przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności, zgodnej ze wzorem 

umowy przygotowanym przez Zamawiającego i stanowiącym Załącznik nr 4 do Wymogów 

Zamawiającego.  

W tym celu na etapie przetargu, w terminie określonym w Zapytanie Ofertowym opublikowanym 

na stronie internetowej www.dctgdansk.pl, Oferent powinien wyrazić chęć uzyskania dostępu do 

dokumentacji przetargowej, kierując swoją prośbę o dostęp do dokumentacji na adres mailowy osób 

wskazanych do kontaktu w pkt 6.2 Zapytania Ofertowego.  

 

Wskazane powyżej badania oraz projekty były wykonywane przy założeniu schematu 

planowanej inwestycji (rozbudowy Terminala DCT), jak wskazano poniżej na Rys. nr 2: 
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Rys. nr 2 Schemat rozbudowy Terminala DCT – starsza wersja 

 
 

Obecnie, ponieważ zmieniła się koncepcja schematu planowanej inwestycji (rozbudowy 

terminala DCT) i Terminal T5 jest planowany w kształcie jak poniżej wskazano (Rys. nr 3), to 

niezbędne jest przeanalizowanie przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia dotychczasowych 

wyników badań, projektów, dokumentacji i pozwoleń wykonanych na zlecenie Zamawiającego w 

latach poprzednich (wskazanych wyżej w pkt. 3.1.1÷3.1.5). 

 

Celem Wykonawcy jest przeanalizowanie dostępnej dokumentacji i takie zaplanowanie 

realizacji prac i badań ferromagnetycznych, geologicznych oraz geotechnicznych, aby uwzględniały 

w szczególności zmianę przebiegu części nabrzeża planowanego Terminalu T5:  
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Rys. nr 3 Schemat rozbudowy Terminala DCT – aktualna wersja 

 
 Obecnie zakładane współrzędne planowanego Terminalu T5 zostały wskazane na 

poniższych Rys. nr 4 oraz Rys. nr 5 (punkty podane zostały z dokładnością do ok. 10m, w 

systemie ETRS89/Poland CS2000 zone 6): 

 

 
Rys. nr 4  
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-  
Rys. nr 5 

 
Obszar wyżej wskazany, wyznaczony przez współrzędne pokazane na Rys. nr 4 i 5, stanowi 

Teren Badań pod planowany Terminal T5, na którym Wykonawca będzie realizował Przedmiot 

Zamówienia zgodnie z Umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Badań (szkic umowy 

stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr P-21-9.PO.1; dalej jako Umowa). 

 

Jeżeli z punktu widzenia obowiązujących przepisów możliwe jest wykorzystanie istniejących 

badań i dokumentacji w ramach realizacji zadania, to Wykonawca Przedmiotu Zamówienia może 

wykorzystać zarealizowane badania, udostępnione przez Zamawiającego, podczas realizacji prac 

zgodnie z Umową. 

 

3.2 Badania ferromagnetyczne 

3.2.1 Obiekty ferromagnetyczne  

Zamawiający dysponuje raportem z badań batymetrycznych, sonarowych i 

sejsmoakustycznych oraz ferromagnetycznych z października 2019 wykonany przez UXO Marine 

SA wykonanym dla obszaru jak niżej pokazano na Rys. nr 6 (szczegóły są ujęte w dokumentacji, 

którą Zamawiający udostępni Oferentom, którzy podpiszą umowę o poufności): 
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Rys. nr 6 

 

W związku z tym, że w latach poprzednich inwestycja polegająca na rozbudowie Terminala 

DCT o Terminale T3, T4 i T5 była planowana w kształcie, jak wskazano na Rys. nr 2 (powyżej) oraz 

że zaplanowano jako pierwszy do realizacji Terminal T3, to rejon wykonanych badań 
ferromagnetycznych był taki, jak wskazano na Rys. nr 7 poniżej (obejmował lokalizację Terminala 

T3 oraz rejon pogłębienia): 
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Rys. nr 7 

 

 

Zadaniem Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia jest wykonanie oczyszczenia dna 

morskiego z obiektów ferromagnetycznych na terenie planowanego Terminala T5. W tym celu 

Wykonawca powinien przeanalizować dostępne badania udostępniane przez Zamawiającego 

(szczegóły są ujęte w dokumentacji, którą Zamawiający udostępni Oferentom, którzy podpiszą 

umowę o poufności).  

 

Wykonawca, w zakresie Przedmiotu Zamówienia, jest zobowiązany do wydobycia z dna 

morskiego obiektów ferromagnetycznych (niewybuchów i innych obiektów niebezpiecznych) w 

ramach prac nurkowych oraz wykonanie skanu powykonawczego kontrolnego i wystawienie 

certyfikatów czystości dla Terenu Badań, zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest 

zobowiązany w ramach Przedmiotu Zamówienia uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia na 

wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich. 
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3.2.2 Wykonanie prac związanych z obiektami ferromagnetycznymi 

 

Wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania, dozorowania i 

kierowania pracami związanymi z wydobyciem niewybuchów i innych obiektów niebezpiecznych 

na akwenie morskim. Mogą być to siły własne Wykonawcy lub siły podwykonawcy 

(podwykonawców) działającego na zlecenie Wykonawcy. Podwykonawców kontraktowanych w 

ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać 
Zamawiającemu, zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.   

 

W nawiązaniu do powyższego, do realizacji zadania Wykonawca musi dysponować co 

najmniej 1 (jedną) ekipą nurków-saperów. Pod pojęciem „ekipa nurków saperów” należy 

rozumieć zespół składający się z: 

a) jednego (1) kierownika prac podwodnych; 

b) co najmniej trzech (3) nurków saperów posiadających uprawnienia sapera oraz 

uprawnienia nurka co najmniej klasy 3 (do głębokości 20m); 

c) jednego (1) geodety z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii. 

 

 

3.3 Projekt robot geologicznych  
 

3.3.1 Projekt robót geologicznych dla rozbudowy Terminalu DCT 

 

Zamawiający dysponuje Projektem robót geologicznych wykonanym przez Ingeo sp. z o.o. z 

lipca 2022 w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby planowanej inwestycji 

pn. „Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym” (szczegóły są ujęte 

w dokumentacji, którą Zamawiający udostępni Oferentom, którzy podpiszą umowę o poufności):.  

Projekt wykonano dla obszaru jak niżej pokazano na Rys. nr 8, 9 i 10: 
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Rys nr 8 Mapa projektowanych dla T3, T4 i T5 robót geologicznych w „Projekcie robót geologicznych 
(…) na potrzeby planowanej inwestycji pn. Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w 
Porcie Północnym (…)” 

 

 

Rys. nr 9 Mapa projektowanych dla T3, T4 i T5 prac geotechnicznych w „Projekcie robót geologicznych 
(…) na potrzeby planowanej inwestycji pn. Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w 
Porcie Północnym (…)” – część 1/2 
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Rys. nr 10 Mapa projektowanych dla T3, T4 i T5 prac geotechnicznych w „Projekcie robót geologicznych 

(…) na potrzeby planowanej inwestycji pn. Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie 

Północnym (…)” – część 2/2 

 

Zadaniem Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia jest przeanalizowanie dostępnych 

projektów, decyzji i dokumentacji itd. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany do poprawnego zaplanowania badań i wykonania Projektu Robót Geologicznych, 

w celu kompleksowego zbadania warunków gruntowych na Terenie Badań, zwłaszcza w rejonie 

planowanych nabrzeży T5 i w rejonie planowanej szyny suwnicowej (informacja o odległości 

szyny od nabrzeża – poniżej na Rys nr 11). 

 

3.3.2 Zasady prowadzenia robót geologicznych dla Terminalu T5 

 

Dokładność badań geologicznych powinna umożliwić prowadzenie robót budowlanych bez 

konieczności wykonywania dodatkowych badań podczas realizacji Inwestycji. Badania muszą 
być analogiczne jak w dokumentacji dla Terminalu T3, jeśli chodzi o jakość, dokładność, 
głębokość i rozstaw. Zakładane badania powinny obejmować: 

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

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

2. badania w linii projektowanej szyny suwnicowej (odległość dalszej szyny od krawędzi 

nabrzeża: 35m – jak na Rys nr 11 poniżej) na minimalną głębokość -40m pod poziomem 

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

 

 



DCT Gdansk sp. z o.o. 

16 

 
 
Wymogi Zamawiającego 

P-21-9-PO.1 Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych oraz badań ferromagnetycznych na potrzeby Terminalu T5 

 
 

 

 
Rys. nr 11 

 

 

3. badania w linii projektowanych placów na minimalną głębokość -35m pod poziomem 

wody; 

4. siatkę badawczą o wymiarach około 100mx100m na projektowanych placach. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać prace i badania na Terenie Badań z platformy 

jack-up. 

 

Wiercenia należy wykonać wiertnicą wyposażoną w głowice soniczną umożliwiającą pobór 

rdzeni z gruntów niespoistych (gruboziarnistych) o średnicy 100mm i uzysku rdzenia na poziomie 

min. 75%. Wiertnica powinna umożliwić przeprowadzenie wiercenia do głębokości 30m poniżej dna 

morza. 

Wiertnica powinna umożliwiać wykonanie poboru prób NNS próbnikiem piston sampler z 

gruntów organicznych oraz próbnikiem shelby z glin twardoplastycznych o średnicy normowej 

zgodnie z Eurokod-7   min.100mm.  

Wiercenia należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 22465-1 

 

Sonda CPTu dedykowana do badań powinna być wyposażona w system Standpipepe. Sonda 

powinna zapewnić siłę nacisku minimum 200 kN. Dopuszcza się stosowanie sondy zaburtowej i sile 

nacisku 200 kN. Sondowania CPTu należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 22476-1. 

 

Wykonawca badań geologicznych przeprowadzi stosowne badania laboratoryjne. W 

ramach badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu należy oznaczyć jego cechy fizyczne i 

mechaniczne.  

Badania właściwości fizycznych powinny obejmować m.in.:  

• opis makroskopowy,  

• wilgotność naturalną,  

• gęstość objętościową,  

• zawartość części organicznych,  
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• granice płynności i plastyczności,  

• skład ziarnowy wraz z ich charakterystyką z współczynnikiem 

wodoprzepuszczalności w przypadku gruntów piaszczystych.  

 

Badania właściwości mechanicznych dotyczące próbek gruntów spoistych i organicznych 

o strukturze nienaruszonej i powinny obejmować:  
– badania kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie bezpośredniego ścinania,  

– badania ściśliwości w edometrze.  

Wartości charakterystycznych parametrów geologiczno-inżynierskich należy wyznaczyć na 

podstawie badań zgodnie z odpowiednimi normami 

 

Zadaniem Wykonawcy, w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, jest wykonanie 

projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

projektowanej inwestycji pn. ,,Rozbudowa morskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w 

Porcie Północnym w Gdańsku o nowoprojektowany Terminal T5”, wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji. 

 

Szczegółowy projekt robót geologicznych zostanie opracowany i dostarczony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający złoży odpowiedni 

wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zatwierdzenie projektu robót geologicznych i 

uzyska pozwolenie na wykonanie przedmiotowych badań. Wykonawca badań uzgodni sposób 

prowadzenia robót i uzyska zgodę na prace w basenie portowym. 

 

 

3.4 Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

3.4.1 Zakres i cel  

 

Wykonawca Przedmiotu Zamówienia będzie zobowiązany do wykonania badań 

geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (wraz z wszelkimi 

decyzjami, zatwierdzeniami, badaniami, ekspertyzami i analizami) w celu rozpoznania warunków 

geologiczno-inżynierskich podłoża niezbędnych do stworzenia projektu budowlanego, uzyskania 

pozwolenia budowlanego oraz rozpoczęcia procesu budowlanego dla w inwestycji pn. 

,,Rozbudowa morskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym w Gdańsku 

o nowoprojektowany Terminal T5”. Dokumentację geologiczno-inżynierską należy opracować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Zawartość dokumentacji powinna odpowiadać celowi badań jakim jest rozpoznanie 

warunków geologiczno-inżynierskich podłoża, w stopniu wymaganym do opracowania  

projektu budowlanego rozbudowy terminalu, a w szczególności określenie miąższości 

poszczególnych warstw gruntu, ich klasyfikacji i identyfikacji oraz określenie parametrów 

fizycznych i mechanicznych. Dokumentacja powinna zawierać również wnioski i zalecenia w 

zakresie geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia dla potrzeb projektowych.  

 

W zakresie Przedmiotu Zamówienia jest również pozyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji. 
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4 ZAŁOŻENIA DO OFERTY WYKONAWCY 
 

W celu złożenia Oferty w postępowaniu P-21-9-PO.1, zadaniem Wykonawcy jest m.in. 

wypełnienie w całości Formularza Oferty, który stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 

P-21-9-PO.1. Jedną z części Formularza Oferty jest „Zestawienie Elementów Ceny Ofertowej oraz 

Elementów Ceny Skorygowanej”, które Wykonawca jest zobowiązany wypełnić zgodnie ze wzorem 

udostępnionym przez Zamawiajacego. Wzór Zestawienia został przygotowany przez 

Zamawiającego w formie tabeli w pliku Excel.  

 

Podczas kalkulacji Oferty, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić poniższe wymogi: 

4.1 Cena Ofertowa 
 

Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty Cenę Ofertową, jako cenę za którą 
Wykonawca oświadcza, że zrealizuje Przedmiot Zamówienia. 

 

Szczegóły odnośnie Ceny Ofertowej oraz jej rozbicie na poszczególne elementy muszą zostać 
ujęte przez Wykonawcę w Zestawieniu Elementów Ceny Ofertowej, która ma być sumą cen 

ryczałtowych podanych dla poszczególnych Elementów Ceny Ofertowej w punktach A.1÷A.5 według 

tabeli Excel stanowiącej wzór „Zestawienia Elementów Ceny Ofertowej oraz Elementów Ceny 

Skorygowanej”.  

 

Poniżej podane są wymogi (pkt 4.1.1÷4.1.4), które musi uwzględnić Wykonawca podczas 

kalkulacji Ceny Ofertowej. 

 

4.1.1 Ilości badań podłoża gruntowego do Ceny Ofertowej 
 

Do celów kalkulacji Ceny Ofertowej, przygotowując Zestawienie Elementów Ceny Ofertowej, 

Wykonawca jest zobowiązany przyjąć poniższe ilości odnośnie badań podłoża gruntowego (dot. pkt 

A.4.1.1 Zestawienia): 

 

a. wykonanie 70 otworów rdzeniowych z ciągłym poborem rdzenia o głębokości 25,00 

- 50,00 m p.p.m., łącznie 2500,00 mb; 

 

b. wykonanie 100 sondowań CPTU o głębokości 15,00 – 50,00 m p.p.m., łącznie 

3000,00 mb; 

 

c. wykonanie 25 testów rozpraszania (dyssypacji) nadwyżki ciśnień porowych na 

głębokości 10,00 – 25,00 m p.p.m.; 

 

d. wykonanie 100 sondowań SPT na głębokości 10,00 – 50,0 m p.p.m.  

4.1.2 Cena za badania podłoża gruntowego do Ceny Ofertowej 
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W kwotach wskazanych w Zestawieniu Ceny Ofertowej, dotyczących ceny ryczałtowej za 

dane badanie podłoża gruntowego (rozumianej jako cena dla ilości podanych wyżej w pkt 4.1.1 

Wymogów), Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty ogólne (m.in. robocizna, sprzęt, 

materiały, transport), które przewiduje ponieść podczas wykonywania danego badania podczas 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

4.1.3 Ilości badań laboratoryjnych do Ceny Ofertowej 
 

Do celów kalkulacji Ceny Ofertowej, przygotowując Zestawienie Elementów Ceny Ofertowej, 

Wykonawca jest zobowiązany przyjąć poniższe ilości odnośnie badań laboratoryjnych gruntowego 

(dot. pkt A.4.1.2 Zestawienia): 

 

a. oznaczenie wilgotności naturalnej (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-1:2015 lub 

równoważną) – 400 badań;  

 

b. analiza sitowa (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-4:2017) – 300 badań; 

 

c. analiza areometryczna (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-4:2017 lub 

równoważną) – 100 badań; 

 

d. oznaczanie gęstości objętościowej gruntu (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-

2:2015) – 350 badań; 

 

e. oznaczanie gęstości właściwej szkieletu gruntowego (zgodnie z normą PN-EN ISO 

17892-3:2015) – 80 badań; 

 

f. badanie granic konsystencji Atterberga (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-

12:2018-08 lub równoważną) – 150 badań; 

 

g. oznaczanie strat masy przy prażeniu (zgodnie z normą ASTM D2974-87 lub 

równoważną) – 400 badań; 

 

h. badania zagęszczenia metodą Proctora (zgodnie z normą PN-EN-13286-2:2010) 

– 30 badań; 

 

i. badanie edometryczne (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-5:2017) – 40 badań; 

 

j. badanie w aparacie bezpośredniego ścinania (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-

10:2019 lub równoważną) – 60 badań; 

 

k. badania trójosiowe typu UU (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-8:2018 lub 

równoważną) – 50 badań; 

 

l. badania trójosiowe typu CU (zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-9:2018) – 25 

badań; 

 

m. badania chemiczne: 
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- badanie agresywności wody gruntowej w stosunku do betonu i stali; 

- badanie zawartości węglanów w gruncie; 

- badania osadów dennych. 

 

Próbki należy przebadać pod kątem: 

- Metale ciężkie (arsen, kadm, chrom, miedź, rtęć, nikiel, ołów, cyna); 

- WWA (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, 

fluoranten, piren, benzo (a) antracen, chryzen, benzo (b) fluoranten, benzo (k) 

fluoranten, benzo (a) piren, indeno (1,2,3-cd) piren, dibenzo (a, h) antracen, 

benzo (g, h, i) perylen, suma WWA (9 związków), suma WWA (16 związków); 

- PCB (28, 52, 90-101, 118, 153, 138, 180, suma PCB (7 kongenerów); 

- Tributylocyny ( TBT i DBT). 

 

Należy przyjąć ilość 200 badań w stosunku do badań chemicznych. 

 

4.1.4 Cena za badania laboratoryjne do Ceny Ofertowej 
 

W kwotach wskazanych w Zestawieniu Ceny Ofertowej, dotyczących ceny za dane badanie  

laboratoryjne, Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty ogólne (m.in. robocizna, sprzęt, 

materiały, transport), które przewiduje ponieść podczas wykonywania danego badania (dla ilości 

podanych wyżej w pkt 4.1.3 Wymogów) podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

4.2 Cena Skorygowana 
 

Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty, oprócz Ceny Ofertowej za 

Przedmiot Zamowienia, również Cenę Skorygowaną. Cena Skorygowana ma być sumą Ceny 

Ofertowej oraz sumy obliczeniowej kwot, które poda Wykonawca jako kwoty stawek za badania, 

stawek za sprzęt i stawek za robociznę, podanych dla poszczególnych Elementów Ceny 

Skorygowanej w punktach: B (suma kwot dla punktów B.1÷B.17), C (suma kwot dla punktów 

C.1÷C.5) oraz D (suma kwot dla punktów D.1÷D.10) Zestawienia, według tabeli Excel stanowiącej 

wzór „Zestawienia Elementów Ceny Ofertowej oraz Elementów Ceny Skorygowanej”.  

 

Cena Skorygowana jest niezbędna do podania w Ofercie, ponieważ w przypadku konieczności 

wykonania większego zakresu prac niż przewidziano w założeniach do Ceny Ofertowej w rozdziale 

4 (pkt 4.1.1÷4.1.4) Wymogów Zamawiającego, rozliczenie dodatkowego zakresu prac nastąpi na 

podstawie stawek za poszczególne pozycje Zestawienia Elementów do Ceny Skorygowanej. W 

związku z tym Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty ogólne, które mógłby ponieść 
podczas wykonywania prac dodatkowych w tabeli Excel stanowiącej wzór Zestawienia, w pozycjach 

dotyczących Elementów Ceny Skorygowanej, tzn. w punktach B, C oraz D tabeli. 

 

Cena Skorygowana, wpisana w Zestawieniu Elementów Ceny Ofertowej oraz Elementów 

Ceny Skorygowanej, jako wartość sumaryczna Ceny Ofertowej oraz sumy obliczeniowej kwot za 

stawki za badania, sprzęt i robociznę, będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego podczas 

ewaluacji Ofert złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu przetargowym nr P-21-

9-PO.1 a stawki jednostkowe będą służyły do wyceny ewentualnych robót dodatkowych zgodnie z 

zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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5 HARMONOGRAM WYKONAWCY 
 

Wykonawca w Formularzu Ofertowym jest zobowiązany podać sumaryczną liczbę dni 

kalendarzowych, w jakiej zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia.  

 

Wykonawca jest również zobowiązany załączyć i przekazać wraz Ofertą tzw. Harmonogram 

Ogólny, czyli harmonogram kosztowo-rzeczowy Robót (typu wykres Gantta) wraz z 

zaznaczonymi połączeniami czasowo-logicznymi pomiędzy poszczególnymi, wymienionymi 

poniżej zadaniami oraz oznaczeniem ścieżki krytycznej projektu (Robót). Każde zadanie powinno 

mieć oznaczony czas (dni kalendarzowe) potrzebny na wykonanie. 

 

Zadania do pokazania w Harmonogramie Ogólnym: 

1. Rozpoczęcie robót (tj. podpisanie Umowy); 

2. Wykonanie analizy badań dna morskiego z weryfikacją archiwalnych badań 

ferromagnetycznych;  

3. Roboty przygotowawcze; 

4. Wydobycie z dna morskiego obiektów ferromagnetycznych (niewybuchów/innych 

obiektów niebezpiecznych) w ramach prac nurkowych; 

5. Wykonanie kontrolnego skanu powykonawczego dna morskiego; 

6. Wystawienie certyfikatów czystości dla obszarów objętych badaniami; 

7. Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, tj. 

a. Wykonanie badań podłoża gruntowego (zakres zgodnie z pkt 4.1.1 Wymogów 

Zamawiającego), 

b. Wykonanie badań laboratoryjnych (zakres zgodnie z pkt 4.1.3 Wymogów 

Zamawiającego); 

8. Wykonanie opinii geotechnicznej,  

9. Wykonanie raportu z badań zanieczyszczenia osadów dennych; 

10. Przekazanie Zamawiającemu projektu robót geologicznych (wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji) 

11. Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany w Harmonogramie Ogólnym do Oferty uwzględnić 
ograniczenia techniczno-pogodowe związane z prowadzeniem Robót na Terenie Badań 

zlokalizowanym w całości na akwenie morskim.  

 

Wykonawca powinien umieścić w Harmonogramie warunki brzegowe dla warunków 

pogodowych, w których zobowiązuje się realizować prace i badania na wodzie. 

 

Harmonogram Ogólny, po stosownym uszczegółowieniu (z podaniem m.in. dat dziennych w 

odniesieniu do daty podpisania Umowy), docelowo będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy, 

jako Harmonogram Szczegółowy. 
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6 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
 

6.1 Szczególne wymagania 
 

1. Wykonawca badań geologicznych przeprowadzi stosowne badania oraz prace 

geodezyjne. 

 

2. Przedstawiciel DCT ma prawo przebywać na jednostce badawczej podczas trwania 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić transport pomiędzy 

nabrzeżem DCT, a jednostką wykonującą wiercenia dla przedstawicieli DCT wraz z 

niezbędnym wyposażeniem BHP. 

 

3. Wykonawca może zawnioskować do Zamawiającego o umożliwienie mu zorganizowania 

zaplecza potrzebnego do realizacji Przedmiotu Zamówienia na terenie Terminala 

Kontenerowego DCT (kwestie związane z zapleczem zostały opisane w Umowie, m.in. 

informacja o tym, że koszty zaplecza muszą zostać ujęte w cenie ofertowej), ale nie jest 

to konieczne, jeżeli Wykonawca jest w stanie zorganizować wykonanie Przedmiotu 

Zamównia w oparciu o własne lokalizacje lub zaplecze zlokalizowane poza terenem DCT. 

 

4. Wykonawca badań będzie mógł korzystać z rampy ro-ro na kei terminala DCT i cumować 
tam swoje jednostki pływające na potrzeby realizacji przedmiotowych badań. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów wewnętrznych 

DCT oraz przeszkolenia wszystkich osób przebywających na terenie DCT. 

 

6. Raport szczegółowy z badań realizowanych przez Wykonawcę będzie wysyłany w formie 

elektronicznej co tydzień do Zamawiającego. 

 

7. Wszystkie pobrane przez Wykonawcę próbki mają być badane na bieżąco, w trybie 

tygodniowym a wyniki ich badań muszą być na opracowywane i ujmowane w 

cotygodniowym raporcie wysyłanym do Zamawiającego (zob. pkt 6 powyżej). 

 

8. W pierwszej kolejności Wykonawca ma przeprowadzić i opracować badania w linii 

planowanych nabrzeży (żółte linie, wskazane niżej na Rys. nr 12).  
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 Rys. nr 12 

 

7 POZOSTAŁE WYMAGANIA 

7.1 Szkolenia 
 

Każda osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana do odbycia szkolenia online 

udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego (https://dctgdansk.pl/). 

Po przeprowadzeniu szkolenia, należy zdać test, w następstwie którego wygenerowany 

zostanie Certyfikat (w wersji elektronicznej lub papierowej), który każdy pracownik winien mieć 
zawsze przy sobie celem jego okazania. 

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. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich przeszkolonych osób. Rejestr osób winien być 
przekazany i aktualizowany na polecenie Przedstawiciela Zamawiącego w formie zgodnej z ustawą 
o ochronie danych osobowych i RODO. 

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 Koordynatora ds. BHP.  

 

7.2 Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dostarczenie i korzystanie ze Środków Ochrony 

Indywidualnej przez Wszystkich pracowników, od czego nie ma żadnych wyjątków: 

1. 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; 

2. należy zapewnić wyposażenie w środki ochrony indywidualnej związane z konkretnymi 

zadaniami, co jest określone w ocenie konkretnego ryzyka. 

3. Środki Ochrony Indywidualnej muszą być niezniszczone i sprawne, posiadać aktualne 

przeglądy okresowe, nieprzekroczone okresy użytkowania. 

Wykonawca zapewni środki ochrony indywidualnej dla wszystkich osób przebywających na 

Terenie Badań. 

7.3 Plan zarządzania środowiskowego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zarządzania Środowiskowego, 

którego celem ma być: 

1. Zmniejszenie potencjalnych zniszczeń w środowisku morskim i przybrzeżnym; 

2. Zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne; 

3. Zmniejszenie zakłóceń w działalności lokalnych mieszkańców i firm; 

4. Spełnienie wymogów odpowiednich standardów; 

5. Właściwa gospodarka odpadami. 

 

Plan Zarządzania Środowiskowego należy przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji. Plan ten powinien zawierać szczegółowe propozycje dotyczące informacji odnośnie 

odpowiednich standardów środowiskowych. 

 

7.4 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 

Załącznik nr 6.1 do Umowy. Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy 
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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: 

1. sporządzać tygodniowe raporty bezpieczeństwa, 

2. raporty bezpieczeństwa przekazać Zamawiającemu, 

3. codziennie nadzorować bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych w tym samym miejscu, 

4. niedopuszczać do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażającym 

życiu i zdrowiu, 

5. niezwłocznie wstrzymać prace w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia  

i zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia zagrożenia, 

6. odsunąć od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów BHP, 

7. nie dopuszczać do przebywania osób postronnych na terenie budowy, 

8. zapewnienić realizację prac w zakresie BHP, PPOŻ i OŚ zgodnie z IBWR, 

9. nie ma możliwości delegowania obowiązków koordynatora ds. BHP na inne osoby, 

10. koordynować działania zapewniające przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odrębnych przepisach 

dotyczących BHP, 

11. współpracować w zakresie BHP ze wszystkimi pracodawcami i służbami BHP 

poszczególnych pracodawców, 

12. przestrzegać wyznaczonego sposobu łączności i sposobu alarmowania (radio otrzyma od 

Zamawiającego), 

13. wydawać polecenia, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzegania 

przepisów i zasad BHP, 

14. wystąpić do poszczególnych pracowdawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 

zagrożeń, wypadków i uchybień w zakresie BHP, 

15. nadzorować gospodarowaniem odpadami wynikającymi z wykonanych robót, 

16. zgłaszać na bieżąco Przedstawicielowi Zamawiającego prace niebezpieczne pod 

względem pożarowym oraz nadzorować prace pożarowo niebezpieczne, 

17. prowadzić nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zgodnie z wymaganiami 

prawnymi. 

 

7.5 Inspekcje BHP, PPOŻ, OŚ 
 

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 Badań Przedstawiciele Zamawiającego (tj. pracownicy służby BHP DCT 
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oraz Inspektorzy Bezpieczeństwa) będą przeprowadzać inspekcje 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.  

 

7.6 Taryfikator wykroczeń  
 

Za nieprzestrezganie zasad bezpieczeństwa nałożone zostaną kary/mandaty na Wykonawcę 
zgodnie z taryfikatorem kar stanowiącym Załącznik nr 6.2 do Umowy. Złamanie zasad 

bezpieczeństwa ze strony wykonawców i podwykonawców będzie skutkować nałożeniem na 

pracownika firmy zewnętrznej kary zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. 

Złamanie zasad Polityki antyalkoholowej, antynarkotykowej, antynikotynowej oraz zasad 

dotyczących środków ochrony indywidualnej ze strony Wykonawców i ich podwykonawców będzie 

równoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczeństwa DCT i wydaleniem takiej osoby z terenu 

(zgodnie Przewodnikiem Bezpieczeństwa, będącego Załącznikiem nr 4 do Umowy). 

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 oraz 

Inspektorów Bezpieczeństwa DCT. 

 

7.7 Pozwolenie na pracę 
 

Każdy pracownik rozpoczynający pracę na DCT powinien: 

1. pozytywnie ukończyć szkolenie bezpieczeństwa wymagane zawarte w „Zasadach 

bezpieczeństwa wykonywanej pracy” zgodnie z Załącznikiem nr 6 Umowy; 

2. posiadać ważną awizację na wjazd na DCT; 

3. 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. 

Zestawienie pracowników, którym wydano naklejkę z przypisaniem numeru naklejki do 

imienia i nazwiska należy w trybie codziennym przekazywać emailem do Przedstawiciela 

Zamawiającego. 



DCT Gdansk sp. z o.o. 

27 

 
 
Wymogi Zamawiającego 

P-21-9-PO.1 Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych oraz badań ferromagnetycznych na potrzeby Terminalu T5 

 
 

 

8 ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia (tzw. „decyzja 

środowiskowa”) z dnia 07.10.2019r. nr RDOŚ-Gd-WOO-420.125.2018.AT.11; 

 

Załącznik nr 2 

Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o zatwierdzeniu projektu badań geologicznych w 

celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji 

pn. „Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie Północnym (…)” z dnia 

19.01.2021 nr DGK-2.4710.9.2020.AS; 

 

Załącznik nr 3 

Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

projektowanej inwestycji pn. „Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie 

Północnym (…)” z dnia 28.10.2021 nr DGK-WHG.711.4.2021.AS. 

 

Załącznik nr 4 

Umowa o zachowaniu poufności – wzór 

 

Załącznik nr 5 

Dokumentacja dostępna dla Oferentów, którzy w terminie zgodnym z Zapytaniem Ofertowym 

pkt 5 wystąpią z prośbą o dostęp do dokumentacji przetargowej i podpiszą umowę o 

zachowaniu poufności (zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 4 do Wymogów): 

a. Dokumentacja geologiczno-inżynierską do rozpoznania warunków geologiczno 
inżynierskich pod budowę Terminalu Kontenerowego w Porcie Północnym, 
wykonana w styczniu 2005 przez Państwowy Instytut Geologiczny; 

b. Raport z badań batymetrycznych, sonarowych i sejsmoakustycznych oraz 
ferromagnetycznych z października 2019 wykonany przez UXO Marine SA; 

c. Raporty z zakresu sprawdzenia i oczyszczenia terenu z obiektów 
ferromagnetycznych z października 2020 wykonane przez UXO Marine SA 
(wydobycie przeszkód i obiektów ferromagnetycznych wskazanych na podstawie 
raportu z pomiaru ferromagnetycznego, w rejonie planowanego terminala 
kontenerowego T3 i rejonu pogłębienia);  

d. Projekt robót geologicznych wykonanym przez Ingeo sp. z o.o. w lipcu 2020 w 
celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby planowanej 
inwestycji pn. Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk w Porcie 
Północnym;  

e. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez Ingeo sp. z o.o. w 
celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia na potrzeby 
projektowanej inwestycji pn. Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk 
w Porcie Północnym z maja 2021. 

 
 


