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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 rozbudowy infrastruktury sieci energetycznej (w tym przebudowa 
i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy w GPZ) w celu zasilenia czwartej suwnicy szynowej RMG 
oraz montaż światłowodu na terenie terminala kontenerowego DCT Gdańsk (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 Zamawiającego 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 wielobranżowego projektu budowlanego dla Inwestycji i uzyskał 
ostateczne Pozwolenie na Budowę. Projekt budowlany wraz z kopią ostatecznej decyzji                            
o pozwoleniu na budowę stanowią Załącznik nr 1 i 2 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 budowlanym i określone w Wymogach Zamawiającego. 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, Zamawiający 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, 
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które umożliwią mu zrealizowanie Przedmiotu Zamówienia i spełnienie Wymogów 
Zamawiającego. 
 
Wymogiem Zamawiającego jest, aby rozbudowana sieć elektroenergetyczna (wraz z rozbudową 
GPZ) oraz zainstalowany światłowód stanowiły integralną całość funkcjonalno-użytkową                            
z istniejącymi już elementami infrastruktury. W związku z powyższym 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, jeśli jego uzyskanie będzie konieczne.  
 
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 i ukończy 
prace 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 w całości finansowany ze środków Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 2 – INFORMACJE O TERENIE I 

PLANOWANEJ INWESTYCJI 

2.1 LOKALIZACJA I STAN FORMALNY 
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 S.A.  
 
DCT Gdańsk Sp. z o.o. (Zamawiający) posiada prawo do dysponowania przedmiotowym terenem 
na cele budowlane na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej pomiędzy DCT                      
a ZMPG SA. 
 
Teren inwestycji pokazano na Rys. Nr 1  
 

 

Rysunek 1. Teren planowanej Inwestycji 

 

2.2 STAN ISTNIEJĄCY 
Na obszarze obszar objętym niniejszym zapytaniem znajduje się czynna bocznica kolejowa 

używana w systemie 24/7, która jest obsługiwana obecnie przez 3 suwnice kolejowe RMG. 

Ostatnia przebudowa bocznicy Rail2 (rozbudowa do 7 torów) zakończyła się w 2021 roku. 

Dodatkowo na przedmiotowym obszarze znajduje się GPZ, który rozbudowywany był po raz 

ostatni podczas projektu Stretch w 2014r. Opisany teren stanowi część Obiektu Portowego. 

Wykonawca winien mieć na uwadze, iż w związku z rozbudową Terminala T3 może być 

konieczna współpraca wielu wykonawców na wspólnym terenie, jakim będzie GPZ (pkt 2.5). 
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2.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTOWA 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za dokumentację techniczną przekazaną przez 
Zamawiającego. W konsekwencji Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania w/w materiałów 
do realizacji Przedmiotu Umowy, wykonania pozostałej dokumentacji projektowej, w tym 
dokumentacji wykonawczej, warsztatowej itd. i/lub wykonania własnej dokumentacji odpowiedniej 
dla Przedmiotu zamówienia. Wszelkie rozwiązania zawarte w Dokumentach Wykonawcy 
wymagają uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Nie zwalnia to Wykonawcy                   
z jego pełnej odpowiedzialności za Dokumenty Wykonawcy wynikającej z Kontraktu oraz polskich 
przepisów prawa budowlanego. 

2.4 PROJEKTOWANY OKRES UŻYTKOWANIA 

Projektowany okres użytkowania jest rozumiany jako czas, w którym elementy konstrukcyjne, 
powierzchnie placów, budynki, urządzenia elektryczne i mechaniczne, systemy elektryczne, 
wodne itp. powinny być używane z normalnym i 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. 
 

Element Okres użytkowania 
Okres do pierwszej 

(nie rutynowej) 
konserwacji 

Rutynowa 
konserwacja 

wykonana przez 
Zamawiającego 

Naprawy/wymiany 
nieakceptowalne 

Konstrukcje stalowe w 
tym maszty i słupy 

oświetleniowe 

60 lat morskie i 
lądowe 

15 lat 

Ponowne pokrycie 
systemów 

zabezpieczania co 15 
lat 

Usunięcie lub 
wymiana 

wadliwej/skorodowan
ej stali i elementów 

mocujących; 
zespawanie stalowych 

płyt z istniejącymi 
konstrukcjami 

stalowymi. 

Nawierzchnia oraz 
drogi 

20 lat 20 lat 

Brak, poza 
uzupełnieniem piasku 

w obszarach 
pokrytych kostką 

brukową 

Usunięcie/wymiana 
poprawiająca 

niedopuszczalne 
osiadanie na 

obszarach, gdzie 
spadki bądź kryteria 
osiadania wytyczone 

w Rozdziale 15 
zostały przekroczone 

Ogrodzenie oraz 
bramy w obszarze 

wzmocnienia gruntu 
20 lat 10 lat 

Ponowne malowanie 
bram i słupów 

ogrodzenia 

Jakiekolwiek 
usunięcie/wymiana 
wszelkich słupów, 

bram lub ogrodzenia 

Ogrodzenie i bramy w 
obszarach 

niepodlegających 
wzmocnieniu gruntu 

20 lat 5 lat 

Ponowne malowanie 
bram i słupów 

ogrodzenia, ponowne 
prace hydrauliczne, 

utwierdzenie, 
przykręcanie 

Jakiekolwiek 
usunięcie/wymiana 
wszelkich słupów, 

bram lub ogrodzenia 

Instalacje elektryczno-
mechaniczne (w tym 

ochrona 
przeciwpożarowa, 

elektryka, 
teletechnika, 
hydraulika i 

odwodnienie, bez 
masztów 

oświetleniowych) 

20 lat 

Dopasowanie 
indywidualnego 
harmonogramu 

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

 

2.5 KOORDYNACJA Z DZIAŁANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ STRONY TRZECIE 

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynowania swoich prac z prowadzonymi przez 

trzecie Strony działaniami projektowymi i/lub wykonawczymi dotyczącymi wskazanego terenu lub 

terenów sąsiadujących, jeśli zaistnieje taka konieczność. 
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ROZDZIAŁ 3 - ZAKRES PRAC 

3.1 ZAKRES PRAC 

Wykonawca będzie realizował Roboty budowlane na podstawie projektu budowlanego (branża 
elektryczna oraz teletechniczna): Rozbudowa układu torowego bocznicy kolejowej DCT wraz                       
z infrastrukturą towarzyszącą – zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr WI-
II.7840.1.41.2019.RB z dnia 19.06.2019 r. 

 

Roboty, które mają zostać wykonane w ramach niniejszego Przedmiotu Zamówienia 

zostały zawarte w projekcie budowlanym sporządzonym przez firmę Europrojekt Gdańsk S.A., 

jak również opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego. W celu zrealizowania 

Przedmiotu zamówienia należy: 

 

a) przebudować i rozbudować o dodatkowe 5 pól (od 29-33) rozdzielnicę RSN-17,5kV/ 
1250A/ 16kA znajdującą się w GPZ; prace należy wykonać zgodnie z projektem 
wykonanym przez Europrojekt traktując go jako projekt ogólny, wykonując na jego 
podstawie szczegółowy projekt całej rozdzielnicy ze wszystkimi obwodami 
sterującymi, blokadami itp. Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy SN-15kV należy 
wykonać w oparciu o urządzenia analogiczne i kompatybilne z dotychczas 
zainstalowanymi.  

 

Celem rozbudowy rozdzielni jest podłączenie nowej suwnicy RMG 4. Po 
zamontowaniu i podłączeniu suwnicy do instalacji zasilającej, przed podaniem 
napięcia, Wykonawca zobowiązany jest do doboru nastaw zabezpieczeń w polach 
rozdzielnicy SN w GPZ dostosowanych do podłączonego obciążenia przy 
uzgodnionym z Zamawiającym współczynniku jednoczesności.  
 
GPZ podlega pod Obiekt Portowy, ogrodzony w pełni ogrodzeniem granicznym, 
wejście na teren GPZ oraz wykonywane prace w budynku GPZ odbywać się muszą 
w pełnej asyście pracowników Infrastruktury posiadających odpowiednie 
uprawnienia, w związku z przebywaniem na teren GPZ (otwarcie bramy), 
rozbrojenie obiektu powołana musi zostać dodatkowa ochrona stacjonująca, która 
będzie przeprowadzała ewidencję wejść/wyjść pracowników podwykonawcy. 
Obowiązują zasady awizacji pracowników podwykonawcy zgodnie z wyciągiem                 
z procedury kontroli ruchu osobowego i samochodowego. 

 

 

b) Wykonać roboty mające na celu montaż linii kablowych ziemnych o napięciu 
znamionowym nN-0,4kV oraz SN-15kV w ramach rozbudowy infrastruktury sieci 
energetycznej oraz dystrybucji SN i nn wraz z zasilaniem dla suwnicy RMG4 wzdłuż 
bocznicy kolejowej. W ramach przedsięwzięcia należy dowiązać się do istniejącej 
sieci i zastosować rozwiązania umożliwiające dalszą potencjalną rozbudowę sieci. 

 
W ramach prac dojdzie do przerwania ogrodzenia granicznego (przez co rozumieć 
należy również otwarcie bramy przez pracownika DCT), na czas tych prac należy 
uwzględnić dodatkową ochronę. Informację należy przekazać 14 dni przed 
rozpoczęciem prac (DCT ze swojej strony zapewni pracownika ochrony – koszty 
będą refakturowane, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia                                          
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i zorganizowania miejsca pracy dla pracowników ochrony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) 

 
 
 

c) Wykonać roboty mające na celu budowę i montaż światłowodu w technologii 
jednomodowej λ=1310nm i λ=1550nm zakończonych złączami typu SC/SC SM 
ułożonymi w kanalizacji kablowej. Światłowód należy doprowadzić do studni,                     
w której podłączony będzie RMG 4. Przy budowie sieci optotelekomunikacyjnej 
należy nawiązać do istniejących rozwiązań technologicznych. Prace wykonywać               
w porozumieniu z Działem IT Zamawiającego. Sieć kablową należy wybudować 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

 

Wszystkie prace, które zakłócają bieżące prace oraz funkcjonowanie Terminala Kontenerowego 
DCT Gdańsk, powinny być uzgodnione minimum 14 dni wcześniej. Zamawiający informuje, iż 
prace polegające na podłączeniu rozbudowywanej części rozdzielnicy skutkować będą 
zatrzymaniem prac suwnic typu STS i RMG, w związku z tym traktować je należy jako Działania 
Zakłócające zgodnie z Umową. 
 
 
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności: 

a) mobilizacja i demobilizacja Wykonawcy 
b) roboty przygotowawcze 
c) wykonanie ogrodzenia terenu budowy/terenu Robót 
d) sporządzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na  

budowę, jeżeli będzie to wymagane z uwagi na zrealizowanie Przedmiotu zamówienia 
e) sporządzenie projektu wykonawczego 
f) przełożenie/przebudowa sieci wymaganych do spełnienia Wymogów Zamawiającego  

i projektu budowlanego  
g) dowiązanie się do istniejącej infrastruktury - w miejscu styku/łączenia się  

z istniejącym terminalem Wykonawca dowiąże się do istniejących konstrukcji  
oraz sieci i instalacji oraz dokona ich niezbędnej przebudowy 

h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 

3.2 PRACE PROJEKTOWE 

W ramach usługi projektowania Wykonawca powinien, m.in.: 

a. Sporządzić 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 
w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę. 

d. W przypadku sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę winien sprawować nadzór autorski. 
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Jeżeli nie wskazano inaczej, należy przyjąć, iż zastosowane techniczne i funkcjonalne 
rozwiązania projektowe winny być kontynuacją już istniejących rozwiązań. 

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 Zamawiającego). Kolejne iteracje będą odnosiły się do wszystkich uwag 
Zamawiającego przedstawionych podczas poprzedniej iteracji. 

a. Termin wnoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego 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 lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w przypadku 
występowania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego Zamawiający dopuszcza 
możliwość organizacji spotkań online). 

 

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, jak również 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 oraz 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  

Wszelkie instalacje i sieci winny być przez  
Wykonawcę skoordynowane na etapie projektowania i budowania, aby uniknąć kolizji oraz 
zapewnić współdziałanie z istniejącą infrastrukturą. 
 

3.5 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Urządzenia oraz Materiały stanowiące cześć Robót mają zostać wyraźnie i w sposób trwały 
oznakowane i posiadać wymagane przepisami dokumenty jakościowe. Wykonawca przed 



Wymogi Zamawiającego 
P-21-4-PO.1 Projekt RMG04 – zasilanie suwnicy szynowej RMG  

 

© DCT Gdańsk Sp. z o.o. Strona/Page 12|30 

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. 
 

3.6 DOSTAWY URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW 

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. 
 

3.7 INSTRUKCJE PRODUCENTÓW 

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. Instrukcje 
muszą być w języku polskim i angielskim, jeśli są dostępne w innym języku, Wykonawca winien 
zapewnić tłumaczenie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

 

3.8 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.  

3.9 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 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 

b) 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 
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wybudowanej infrastruktury przy uwzględnieniu wszelkich zmian w odniesieniu do 
projektu budowlanego i wykonawczego. 

c) 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. 

d) Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej w 4 
identycznych egzemplarzach, w języku polskim. 

e) 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. 

f) Opisy winny być przedstawione w czasie dokonanym. 
g) 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 sanitarna➔Odwodnienie 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 włączanie 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. 

h) 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. 

i) Przekazana dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej, powinna umożliwiać jej 
otwarcie i płynne przeglądanie na średniej klasy komputerze (zoptymalizowana ilość 
warstw rysunkowych) 

j) Wykonawca dostarczy również kody źródłowe wykonanego na potrzeby projektu 
oprogramowania zastosowanych sterowników lub systemów automatyki i sterowania. 

k) Zamawiający nie dopuszcza stosowania odręcznych zmian na dokumentacji 
powykonawczej. 
 

Zawartość Dokumentacji Powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać w następującej kolejności: 
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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 z pominięciem rysunków montażowych, 
warsztatowch oraz obliczeń. 

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. Stronę tytułową 
ii. Spis zawartości 
iii. Spis treści 
iv. 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 

v. 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 
h. Rysunki elementów prefabrykowanych 
i. Kable i sieci przewodów 
j. Schematy obwodu elektrycznego 
k. Schematy liniowe systemu kontroli i automatyki zastosowanych w projekcie 

systemów (różncyh systemów) 
l. Schematy logiczne 
m. Schematy urządzeń mechanicznych 

vi. Załączniki – opinie, ugodnienia, warunki techniczne wydane przez organy, badania itp. 
vii. Inne materiały, które odzwierciedlają zakres robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 
Zamawijący 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. 
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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. 

3.10 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, wykaz komponentów, z których składa się każdy element 
Urządzenia, w tym nazwę producenta, dane kontaktowe oraz numer seryjny. Instrukcje powinny 
odnosić się do systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie DCT – dostarczenie wyłącznie 
instrukcji producentów podzespołów wchodzących w skład danej instalacji czy obiektu nie spełnia 
powyższego warunku. 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. 
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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 nieuzgodnionych z Przedstawicielem 
Zamawiającego zakłóceń i Roboty nie mogą mieć wpływu na normalne terminalowe operacje. 
 
 
Wykonawca ma obowiązek wygrodzić teren prac Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi działu BHP Zamawiającego. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania Robót jest zobowiązany do przedłożenia i 
skonsultowania planu BIOZ na bezpieczne realizowanie Inwestycji z uwzględnieniem zachowania 
operacyjności terminalu, a także nieprzerwanej pracy suwnic RMG i przestrzegania wszystkich 
przepisów, standardów i dobrych praktyk BHP. Plan BIOZ powinien uwzględniać system 
pozwoleń na prace, sposoby zabezpieczenia prac i innych procedur wymaganych przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie uznać propozycji Wykonawcy bez podania 
przyczyny i wtedy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia innej propozycji realizacji Robót 
do uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Na terenie DCT obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. 
 

4.2 ZAPLECZE BUDOWY WYKONAWCY 
Zamawiający przewiduje możliwość przekazania Wykonawcy terenu dedykowanego zapleczu 
budowy na parkingu przylegającym do budynku GPZ. Obecnie parking jest rozbudowywany.  
 
Zaplecze budowy musi się znajdować minimum 3 m od ogrodzenia granicznego, DCT nie ponosi 
odpowiedzialności za materiały pozostawione na zapleczu budowy. 
 
Wykonawca na własny koszt uzgodni, doprowadzi i wykona wszystkie wymagane sieci                                 
i instalacje. Zaplecze budowy nie może zakłócać ani utrudniać działań Zamawiającego oraz 
normalnej operacyjności terminalu. Jeżeli jakakolwiek zmiana organizacji ruchu będzie 
wymagana przez Wykonawcę winien on przedłożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu do 
zaopiniowania i zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszelkie adaptacje 
wynikające z projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny 
koszt.  
W ciągu 14 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 WYPOSAŻENIE SANITARNE  
Wykonawca dostarczy sanitaria do użytku pracowników Wykonawcy oraz będzie odpowiadał                               
i ponosił koszty związane z ich utrzymaniem w stanie nadającym się do użytkowania. Wszyscy 
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pracownicy są zobowiązani do ich używania. Wszystkie sanitaria muszą posiadać miejsce do 
mycia rąk.  
 

4.4 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 
Zamawiającego niezbędnych kroków w celu ich wyegzekwowania, włącznie z obciążeniem 
Wykonawcy kosztami. 

4.5 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.  
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ROZDZIAŁ 5 - OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 

5.1 WSPÓŁDZIAŁANIE Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI 

W celu zapewnienia współdziałania Robót z istniejącymi obiektami, Wykonawca zadba, aby 
wszelkie instalacje, systemy i urządzenia itp. zbudowane i dostarczone oraz zamontowane                          
w ramach kontraktu, zostały odpowiednio połączone oraz zespolone z istniejącymi instalacjami, 
systemami i urządzeniami, tak, aby zapewnić integralność i funkcjonalność nowych oraz 
istniejących Urządzeń, systemów i infrastruktury.  
W przypadku, gdy prace Wykonawcy wymagają pracy w pobliżu istniejących mediów 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. 
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. 

5.2 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 
 

5.3 ORGANIZACJA ROBÓT NA ISTNIEJĄCYM TERMINALU 
 
Wykonawca podczas wykonywania Robót jest zobowiązany do stosowania się do wszystkich 

obowiązujących przepisów, standardów i zasad w tym w szczególności Procedur Zamawiającego 

stanowiących załączniki do Umowy. Przed przystąpieniem do wykonywania określonych robót 

Wykonawca musi opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 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. Pracownicy Wykonawcy mają 

obowiązek odbyć szkolenie online (https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/szkolenia-i-

bezpieczenstwo/) przed wjazdem na teren DCT i posiadać wersję online lub papierową 

zaświadczenia o odbyciu takiego szkolenia. 

Wykonawca powinien przed wpuszczeniem pracowników wykonawcy i pracowników 

zamawiającego na teren projektu powinien przeszkolić też swoich pracowników z zasad 

obowiązujących na terenie projektu. 

https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/szkolenia-i-bezpieczenstwo/
https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/szkolenia-i-bezpieczenstwo/
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Zasad bezpieczeństwa wykonywanej pracy 

stanowiących Załączniki do Umowy. 
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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 która ma 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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Pozycja Szczegóły 

Zakupy 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 
dostarczonego przez 
Zamawiającego 

Procedury obejmują środki mające na celu określenie niepełnych, 
niejednoznacznych lub sprzecznych danych i poinformowanie o tym Inżyniera. 

Identyfikacja i 
śledzenie historii 
produktu  

Materiały i wyprodukowane towary zostaną określone w Instrukcjach Obsługi 
Technicznej i Konserwacji i innych rejestrach, których może wymagać 
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, 
sprzęt do 
prowadzenia prób i 
pomiarów 

Należy opracować i prowadzić listę sprzętu. 

Status inspekcji i 
prób 

Należy określić poszczególne wymogi. 

Kontrola produktów 
niespełniających 
wymogów 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera w przypadku 
zidentyfikowania produktu niespełniającego wymogów. 

Działania naprawcze 
i prewencyjne 

W stosownych przypadkach Wykonawca musi spełniać wymogi dotyczące 
zmian w Robotach. 

Obsługa, 
przechowywanie, 
opakowania, 
konserwacja i 
dostawy 

Wykonawca musi zastosować środki chroniące częściowo lub całkowicie 
ukończone prace. 

Kontrola rejestrów 
Jakości 

Wykonawca ma obowiązek przechowywać rejestry jakości przez okres 
minimum 12 lat od momentu zakończenia Kontraktu. Wykonawca musi 
przekazać Zamawiającemu kopie rejestrów, których Zamawiający może od 
czasu do czasu wymagać. 

Wewnętrzne audyty 
Jakości 

Wewnętrzne audyty Jakości będą przeprowadzone regularnie co trzy miesiące 
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. 
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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 dotyczącą Zdrowia i Bezpieczeństwa na istniejącym terminalu kontenerowym. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie przekazany Przedstawicielowi Zamawiającego 
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 cykliczne (częstotliwość ustalona z Przedstawicielem 
Zamawiającego) spotkania dotyczące Bezpieczeństwa na Terenie Zamawiającego. 
Przedstawiciel Zamawiającego oraz koordynator ds. BHP będą 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 zatrudnionemu przy Robotach 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.  
 

7.5 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: 
 

• hełm przemysłowy z paskiem podbródkowym, kamizelka odblaskowa z nazwą firmy 
zatrudniającej (z wyjątkiem obsługi narzędzi obrotowych - tu odzież z odblaskami) lub 



Wymogi Zamawiającego 
P-21-4-PO.1 Projekt RMG04 – zasilanie suwnicy szynowej RMG  

 

© DCT Gdańsk Sp. z o.o. Strona/Page 25|30 

odblaskowa odzież robocza, obuwie robocze długie lub krótkie, ochrona oczu, uszu i 
rękawice; 

• jeśli będą realizowane prace pożarowo niebezpieczne pracownicy powinni być wyposażeni 
w niepalną odzież odblaskową bez kamizelki; 

• należy zapewnić wyposażenie w środki ochrony indywidualnej związane z konkretnymi 
zadaniami, co jest określone w ocenie konkretnego ryzyka. 

 
Wykonawca zapewni środki ochrony indywidualnej a także aktualne uprawnienia dla wszystkich 

osób przebywających na Terenie Budowy. 

7.6 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 o współpracy 

pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Zamawiającego stanowiącego 

załącznik do Umowy. Wykonawca zatrudni takiego Koordynatora ds. BHP, do którego zadań poza 

tymi wynikającymi z w/w art. 208 będzie należało: 

- współpracować z pracownikami DCT asystującymi przy wykonywaniu wykonywanych 
prac 

- sporządzać tygodniowe raporty bezpieczeństwa  
- raporty bezpieczeństwa przekazać Zamawiającemu  
- codziennie nadzorować bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych w tym samym miejscu 
- nie dopuszczać do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażającym 

życiu i zdrowiu 
- niezwłocznie wstrzymać 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 
- zapewnić 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 (w razie potrzeby 
radio otrzyma od Zamawiającego) 

- wydawać polecenia, których celem jest poprawa warunków pracy oraz  
- przestrzegania przepisów i zasad bhp 
- wystąpić do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 

zagrożeń, wypadków i uchybień w zakresie bhp 
- nadzorować gospodarowaniem odpadami wynikającymi z wykonanych robót 
- zgłaszać na bieżąco Przedstawicielowi Zamawiającego prace niebezpieczne pod 

względem pożarowym oraz nadzorować prace pożarowo niebezpieczne prowadzić 
nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zgodnie z wymaganiami prawnymi 

 

7.7 BIEŻĄCY NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRACOWNIKÓW 
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Z uwagi na fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy nieprzerwanie pracować będą 

suwnice RMG, należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób, 

które będą się tam znajdować, a także zapewnić jak najmniej uciążliwe warunki do codziennej 

pracy. Praca musi odbywać się w asyście pracowników DCT. 

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 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. 

7.8 INFRASTRUKTURA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO 
Wykonawca dostarczy i każdorazowo zamontuje elementy, które zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym, zapewniające bezpieczeństwo personelu wykonującego Roboty na przekazanym 

obszarze. 

W szczególności należy uwzględnić tymczasowe ogrodzenie zaplecza budowy, choć jeśli będzie 

to wymagane z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa to należy dostarczyć, zamontować, 

demontować, utrzymywać i przestawiać wszelkie inne elementy, które nie zostały wymienione w 

niniejszym dokumencie. 

 
7.8 TARYFIKATOR WYKROCZEŃ 
Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa nałożone zostaną kary/mandaty na Wykonawcę 

zgodnie z taryfikatorem kar stanowiącym Załącznik do Umowy. Złamanie zasad bezpieczeństwa 

ze strony wykonawców i podwykonawców będzie skutkować nałożeniem na pracownika firmy 

zewnętrznej kary zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Sfinalizowanie kary będzie odrębnym 

zapisem w umowie/zleceniu.  

Kary będą potrącane z bieżących należności na podstawie miesięcznego zestawienia mandatów 

przekazanego do Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie informacji 

uzyskanych w trybie miesięcznym od Koordynatora ds. BHP i Komórki BHP. 

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 

terminalu (zgodnie z załącznikiem do Umowy). 

Zgodnie z załącznikiem do umowy, ustanowiony koordynator ds. BHP powinien: 
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- codziennie nadzorować bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych w tym samym miejscu  

- nie dopuszczać do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażającym 
życiu i zdrowiu  

- niezwłocznie wstrzymywać 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  
- zapewnić realizację prac w zakresie bhp, ppoż i oś zgodnie z IBWR  
- nie delegować 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  
- wydawać polecenia, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzegania 

przepisów i zasad bhp  
- występować do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 

zagrożeń, wypadków i uchybień w zakresie bhp  
- nadzorować gospodarowaniem odpadami wynikającymi z wykonanych robót  
- zgłaszać na bieżąco przedstawicielowi zamawiającego prace niebezpieczne pod 

względem pożarowym oraz nadzorować prace pożarowo niebezpieczne  
- prowadzić nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zgodnie z wymaganiami 

prawnymi. 
 

Pozwolenie na pracę 

Każdy pracownik rozpoczynający pracę na DCT winien: 

- pozytywnie ukończyć szkolenie bezpieczeństwa zgodnie z Umową, 

- posiadać ważną awizację na wjazd na DCT (w tym również teren GPZ), 

- posiadać naklejkę, która będzie opisana nazwą projektu i przyporządkowanym numerem 

referencyjnym. Wykonawca wraz z protokołem przekazania terenu otrzyma od Przedstawiciela 

Zamawiającego pakiet wymaganych naklejek. Naklejki powinny być wydawane po udziale                       

w szkoleniu z zasad bhp na projekcie. 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. 

 

  



Wymogi Zamawiającego 
P-21-4-PO.1 Projekt RMG04 – zasilanie suwnicy szynowej RMG  

 

© DCT Gdańsk Sp. z o.o. Strona/Page 28|30 

ROZDZIAŁ 8 – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

INFRASTRUKTURY I REALIZOWANIA ROBÓT 
 
 
Na istniejącym terminalu znajduje się funkcjonująca infrastruktura elektryczna i 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 na piśmie z Przedstawicielem Zamawiajacego co najmniej 14 dni 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 i materiałów będą nie gorsze niż tych obecnie funkcjonujących na Terminalu. 

 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za dostarczanie okablowania, 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 przygotowanych kanalizacjach kablowych. Nie 

dopuszcza się układania kabli bezpośrednio w gruncie. 

 
 
8.1 INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa o dodatkowe 5 pól (od 29-33) 

rozdzielnicy RSN-17,5kV/ 1250A/ 16kA znajdującej się w GPZ, w taki sposób, aby spełniała 

wymagania zawarte w dostarczonym projekcie budowlanym oraz Wymogach Zamawiającego.  

 

Rozbudowywana rozdzielnica powinna stanowić całość techniczną i funkcjonalną w zakresie 
budowy zastosowanego osprzętu, obsługi, sterowania wraz z istniejącą i eksploatowaną w GPZ 
rozdzielnicą RSN i stanowić jej kontynuację. 
 

Dodatkowo Wykonawca uwzględni wymóg zamontowania blokad mechanicznych przy użyciu 
zamków w rozdzielnicy 15 kV. Każde pole odpływowe RSN w budynku GPZ, w sekcji 
uziemnika należy wyposażyć w blokadę kluczykową, która: 
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-blokujące uziemnik w pozycji Zamknięty, (zabezpiecza przed nieupoważnionym otwarciem, 
jednocześnie daje możliwość wyjęcia kluczyka) 
- pozwala otworzyć uziemnik tylko po włożeniu kluczyka i zdjęciu do blokady kluczykowej. 
 
 

 
Rysunek 2. Blokada kluczykowa w czasie normalnej pracy 

Wykonawca dostarczy również zamki wyposażone we wkładki kluczykowe dopasowane do 

kluczyków zamontowanych w RSN na GPZ do osobnego zastosowania przez Zamawiającego. 

 
Przedmiotem Zamówienia jest również montaż linii kablowych ziemnych o napięciu 
znamionowym nN-0,4kV oraz SN-15kV w ramach rozbudowy infrastruktury sieci energetycznej 
oraz dystrybucji SN i nn wraz z zasilaniem dla suwnicy RMG4 wzdłuż bocznicy kolejowej. Należy 
zwrócić uwagę, iż w stosunku do projektu budowlanego nastąpiła zmiana – suwnice RMG są 
wpięte do innych studni zgodnie z poniższym rysunkiem. RMG4 winno być podłączone do studni 
pierwotnie opisanej jako RMG6. 

`  
Rysunek 3. Fragment projektu architektoniczno-budowlanego rys. E.2 wg stanu faktycznego 
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8.2 INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy GPZ a studnią 

dedykowaną RMG4. 

 

Światłowodowe połączenie transmisji danych ma na celu umożliwienie światłowodowej 

komunikacji z dźwigiem RMG. W powyższym zakresie należy uwzględnić: 

- do studni przyłączeniowej RMG04 musi być doprowadzone po 24 włókna kabla. Włókna 

światłowodowe muszą umożliwiać transmisję jednomodową na długościach fali 

λ=1310nm i λ=1550nm; należy przewidzieć zapas ok 15 metrów kabla w studni; 

- włókna należy zakończyć złączam typu ST w dedykowanej mufie przyłączeniowej 

(element mufy zasilającej RMG) w taki sposób, aby możliwe było podłączenie do panelu 

krosowniczego, znajdującego się w tej mufie; 

- w GPZ należy doposażyć istniejący patch-panel ze złączami SC (znajdujący się w szafie 
rack) lub zamontować nowy patch-panel ze złączami SC.; 

 
W celu wykonania połączenia dopuszczamy możliwość wykorzystania zapasu włókien                               
w istniejącym kablu światłowodowym, służącym do transmisji danych do suwnic RMG01-03. 
Przed przystąpieniem do instalacji należy zweryfikować dostępność i sprawność zapasowych 
włókien. 
 
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 
jakichkolwiek problemów z okablowaniem, od Wykonawcy wymagać się będzie uczestniczenia       
w wykonywanych przez inne podmioty testach Urządzeń do przesyłu danych. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Wymogów Zamawiającego: 

Załącznik nr 1 Projekt budowlany sporządzony przez firmę Europrojekt 

Załącznik nr 2 Decyzje administracyjne 

Załącznik nr 3 Dokumentacja powykonawcza Rail2 

Załącznik nr 4 Dokumentacja powykonawcza Stretch 

 


