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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 przebudowy drugiego piętra budynku administracyjno-biurowego (wraz z wymianą 
części maszynowni dachowej) na terenie Terminalu Kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku przy ul. Kontenerowej 7 
(dalej jako „Inwestycja” lub „Przedmiot Zamówienia”).  

1.2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia, na podstawie Umowy zawartej z Zamawiającym (wzór Umowy 
stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr P-21-6-PO.3) jest zobowiązany do ewentualnego doprojektowania 
rozwiązań projektowych (w szczególności: rysunki warsztatowe), wykonania oraz ukończenia Robót zgodnie z Umową 
(wraz z załącznikami do Umowy) oraz zobowiązany jest do usunięcia wszelkich ewentualnych wad. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa w tym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U.2021.0.2351 t.j.).  

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 (zgodnie z zapisami w Umowie), bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 
Budowy oraz bezpieczeństwo obszarów, 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 
Zamówienia, w tym zmiany dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, podlega 
uzgodnieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania w razie 
konieczności Raportu Niezgodności zawierającego opis niezgodności i proponowane rozwiązanie, celem uzyskania 
uzgodnienia z Przedstawiałem Zamawiającego oraz z Nadzorem Autorskim i Nadzorem Inwestorskim. 

Zamawiający zlecił wykonanie wielobranżowego Projektu Wykonawczego dla Inwestycji wraz z Projektem 
Aranżacji i Wnętrz (dalej jako „Projekt”, „Projekt Wykonawczy” lub „Dokumentacja”). Projekt stanowi Załącznik nr 
1 do niniejszych Wymogów. Dokument ten ma posłużyć do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca ma 
możliwość dokonania zmian w Projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach, jednakże parametry oraz jakość 
rozwiązań zaproponowanych winny być nie gorsze niż parametry zawarte w dostarczonym przez Zamawiającego 
Projekcie i określone w Wymogach Zamawiającego. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany do rozwiązania projektowego 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana w lokalizacji elementów 
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infrastruktury w stosunku do udostępnionego Projektu wymaga uprzedniej 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. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zweryfikowanie wszystkich dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego oraz uzyskanie i zweryfikowanie wymaganych badań, sprawdzeń, obliczeń, jak również za uzyskanie 
wszystkich ewentualnych wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i opinii, które umożliwią mu zrealizowanie 
Przedmiotu Zamówienia i spełnienie Wymogów Zamawiającego. 

Wykonawca zaktualizuje i uzgodni z Inżynierem ds. Pożarowych i Koordynatorem ppoż. Zamawiającego 
Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego budynku po przebudowie drugiego piętra budynku. Zamawiający 
udostępni Wykonawcy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.  

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby przebudowywane piętro drugie (Poziom +2) budynku administracyjno-
biurowego stanowiło integralną całość funkcjonalno-użytkową z istniejącymi już elementami infrastruktury oraz 
kompatybilny z obecnymi systemami (kontrola, dostępu, system p.poż. oraz kamery CCTV), chyba że w Wymogach 
określono inaczej. 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 udostępnionym Projekcie i/lub Wymogach 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 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 i/lub innych Dokumentach 
Kontraktowych, a konieczne do zrealizowania Wymogów Zamawiającego oraz Przedmiotu Zamówienia należy 
traktować jako zawarte w zakresie Robót Wykonawcy.  

Wykonawca, używając personelu (własnego, podwykonawców) z odpowiednimi kwalifikacjami, z należytą 
starannością zaprojektuje, wykona, sprawdzi i przekaże do eksploatacji, naprawi wszelkie wady, ukończy obiekt i 
wszelkie systemy wymagane do wyposażenia budynku 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. 
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Wykonawca dostarczy do realizacji Przedmiotu Zamówienia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę (personel) 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr P-21-6-PO-3 opublikowanym na stronie www Baltic 
Hub. 

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. 

ROZDZIAŁ 2 – INFORMACJE O TERENIE I PLANOWANEJ 
INWESTYCJI 

2.1 LOKALIZACJA I STAN FORMALNY 

Budynek administracyjno-biurowy, którego dotyczy Przedmiot Zamówienia, zlokalizowany jest w granicach Portu 
Północnego w Gdańsku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Obiekt znajduje się na działce o numerze 75/2, obręb 
0086 (jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdańsk) i podlega prawu polskiemu. Działka, na której posadowiony jest 
budynek, jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZMPG SA.  

Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o. (dalej jako: „BHCT” lub „Zamawiający”) posiada prawa do 
dysponowania przedmiotowym terenem na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej z ZMPG SA. Budynek 
znajduje się na istniejącym i funkcjonującym głębokowodnym terminalu kontenerowym Baltic Hub Container Terminal 
w Gdańsku przy ul. Kontenerowej 7. 

Budynek administracyjno-biurowy stanowi jeden obiekt z kompleksem bramowym. Obie części zintegrowane są 
funkcjonalnie. Stanowią jeden ustrój konstrukcyjny i są zadaszone wspólnym przekryciem. Budynek pełni funkcję 
administracyjno-biurowo-socjalną dla pracowników Terminalu Kontenerowego, służb kontroli granicznej, Urzędu 
Celnego oraz służb ochrony obiektów i terenu BHCT. 

Budynek i kompleks bramowy zlokalizowane są na granicy terminalu. Na terenie budynku oraz całego terminala 
BHCT obowiązuje Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego.  Po stronie zachodniej obiekt 
graniczy z parkingiem ogólnodostępnym dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych, od wschodu 
bezpośrednio z placami składowymi Terminalu. Od strony południowej w niewielkiej odległości zlokalizowane są linie 
kolejowe z bocznicami i suwnicami do przeładunku kontenerów. Budynek administracyjny i kompleks bramowy 
stanowią przejście graniczne przeznaczone dla użytkowników Terminalu Kontenerowego i obsługują ruch kołowy oraz 
pieszy. Na terenie całego obiektu obowiązuje Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS) 
oraz przepisy z nim związane. Zasady wejścia, zabezpieczenia budynku muszą być zgodne z Kodeksem ISPS oraz 
Ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich z dnia 4 września 2008 roku. Ochrona obiektu działa zgodnie z przepisami 
o Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku. 

Lokalizację budynku administracyjnego wskazano poniżej na Rys. Nr 1 oraz Rys. Nr. 2 kolorem czerwonym:  
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Rys. nr .1 Widok na Terminal BHCT – lokalizacja budynku administracyjnego wyróżniona czerwonym kolorem 

 

Rys. nr. 2 Widok na budynek administracyjny Terminalu BHCT – żródło Geoportal.gov.pl 
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Dla obszarów sąsiadujących z budynkiem administracyjnym prowadzone są obecnie, lub będą wkrótce, prace 
związane z rozwojem Baltic Hub oraz terenów portowych w Gdańsku, wykonywane są roboty budowlane i/lub prace 
projektowe na zlecenie Baltic Hub lub innych podmiotów 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 organów czy spółek działających w rejonie Portu Północnego.  

Wykonawca Przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie do współpracy i koordynowania swoich prac z 
prowadzonymi przez trzecie Strony działaniami projektowymi i/lub wykonawczymi dotyczącymi wskazanego terenu lub 
terenów sąsiadujących, a także wszystkimi innymi niewymienionymi powyżej, których udział i koordynacja będą 
wymagane z uwagi na wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 

2.2 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO  

Budynek administracyjny, który jest połączony z kompleksem bramowym, został wybudowany w 2007 roku i 
znajduje się pomiędzy placami przeładunkowymi T1 a T2 Terminala Kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku. Obiekt 
został wzniesiony na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr PnB nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/65/06-123/06 z 
dnia 04.05.2006 (decyzja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Wymogów). 

W 2011 roku został przeprowadzony remont budynku i w jego wyniku zmienił się m.in. układ pomieszczeń 
biurowych na drugim piętrze budynku administracyjnego, tzn. na powierzchni gdzie w pierwszej kolejności jest 
planowana przebudowa. Obecny układ pomieszczeń na drugim piętrze budynku administracyjnego ma ulec zmianie 
w wyniku przebudowy, która stanowi Przedmiot Zamówienia. 

Informacyjnie - w 2016 roku przeprowadzono rozbudowę wschodniego skrzydła budynku administracyjnego. 
Rozbudowa została zaprojektowana i wykonana w formie trzykondygnacyjnego budynku o funkcji szatniowej, 
przylegającego do istniejącego budynku administracyjnego. Niniejszy Przedmiot Zamówienia nie dotyczy powierzchni 
budynku szatniowego. 

Poziom +2, którego dotyczy Przedmiot Zamówienia, to piętro o przeznaczeniu biurowym o układzie pomieszczeń 
komórkowych i open space w układzie korytarzowym. Piętro podzielone jest na dwa skrzydła: wschodnie i zachodnie 
z holem komunikacyjno–windowym i klatką schodową pomiędzy nimi. Jak w każdym biurowcu program dopełniony 
jest pomieszczeniami sanitarnymi i salą konferencyjną. Budynek od wschodu posiada drugą klatkę ewakuacyjną, która 
służy również do dostępu do otwartej maszynowni dachowej, której również dotyczy Przedmiot Zamówienia. 

Maszynownia dachowa to układ central wentylacyjnych i kanałów nawiewno–wywiewnych w układzie 
dwupoziomowym, kompaktowym ułożonym podłużnie pośrodku rozpiętości skrzydła wschodniego. Równolegle po 
stronie północnej w układzie linearnym rozlokowane są jednostki zewnętrzne klimatyzatorów. Na dachu są trzy 
zamknięte kubatury: kotłowni gazowej, pomieszczenia elektrycznego i klatki schodowej – dwie pierwsze wykonane w 
technologii płyt warstwowych na podkonstrukcji z kształtowników, klatka w technologii żelbetowej. Położenie całości 
urządzeń oraz czerpni i wyrzutni odpowiada niezrealizowanemu zamysłowi projektowemu osłonięcia ścianą żaluzjową 
(której przebieg jest widoczny na rysunkach oryginalnych). 
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Rys. nr 3 Widok na budynek administracyjny BHCT  

Urządzenia i gabarytowe trasy instalacyjne posadowione są na podkonstrukcjach stalowych z profili w postaci 
instalacyjnych belek montażowych i profili walcowanych (konstrukcje bezpośrednie) ustawionych na słupkach 
stalowych z profili rurowych lub kwadratowych przechodzących przez warstwy dachowe i mocowanych bezpośrednio 
do stropu. Urządzenie i trasy o mniejszych ciężarach ustawione są podobnie lecz na słupach stojących na łapach na 
dachu (papie). 

Poziom +2 i maszynownia dachowa budynku administracyjnego BHCT w Gdańsku odzwierciedlają stan według 
zrealizowanego projektu budowlanego z 2006r. (autorstwa zespołu projektowego PRC Architekci i WSP Polska) oraz 
w niewielkim stopniu (dotyczącym zmian miejscowych) wg projektu zamiennego (w częściach dotyczących zmian) z 
2011r. (autorstwa zespołu projektowego MAARTE). 

2.2.1. PARAMETRY BUDYNKU 

Budynek administracyjno-biurowy Baltic Hub posiada trzy kondygnacje nadziemne, brak jest kondygnacji 
podziemnej. Poniżej podane są parametry budynku z Projektu Budowlanego: 
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Dokumentacja powykonawcza budynku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Wymogów. 

2.2.2. INSTALACJE WEWĘTRZNE 

Rodzaje instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynku administracyjnym: 

- woda zimna z zewnętrznej sieci wodociągowej, 

- woda ciepła z własnej kotłowni gazowej, 

- kanalizacja sanitarna, 

- wentylacja mechaniczna, 

- wentylacja oddymiająca (dot. klatek schodowych), 

- klimatyzacja, 

- ogrzewanie z kotłowni gazowej (kabiny kompleksu bramowego ogrzewane elektrycznie), 

- instalacja elektroenergetyczna, 

- instalacje teletechniczne; 

- instalacja oświetleniowa, 

- instalacja gniazd ogólnych i dedykowanych dla urządzeń komputerowych; 

- instalacja siły, 

- instalacja sygnalizacji pożarowej, CCTV i kontrola dostępu, 

- instalacja odgromowa. 
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2.2.3. FUNDAMENTY 

Budynek administracyjny posadowiony jest na stopach i ławach fundamentowych z betonu B25 W8 z belką 
podwalinową pod ściany zewnętrzne opartą między fundamentami. Pod ścianami klatek schodowych, ścian 
osłonowych holu głównego oraz głównymi szachtami instalacyjnymi są ławy betonowe. 

2.2.4. KONSTRUKCJA NOŚNA 

Konstrukcja nośna całego obiektu jest następująca: 

1. Budynek administracyjny – słupy konstrukcyjne to słupy żelbetowe o wymiarach ø40cm i 40x40cm. Siatka 
słupów jest nieregularna: 7,50x7,30m i 7,50x5,80m. 

2. Kompleks bramowy – słupy konstrukcyjne to słupy żelbetowe o wymiarach ø60cm na siatce 7,0x9,2m z 
przekryciem stropem żelbetowym o grubości 37cm.  

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany szczytowe budynku administracyjnego i kompleksu 
bramowego, ściany holu głównego, oraz trzony żelbetowe o grubości ścian 20cm stanowiące obudowę szybów 
dźwigowych i klatek schodowych, połączone w przestrzenny układ ramowy ze słupami i płytami stropowymi. Klatki 
schodowe wylewane. Budynek podzielony jest konstrukcyjnie na trzy części poprzez zastosowanie dylatacji w osi 6 i 
osi 20’. 

2.2.5. STROPY 

Stropy są monolityczne żelbetowe, płytowe bezpodciągowe o gr. 27cm z miejscowymi pogrubieniami nad 
słupami. Przęsła w dwóch wariantach 7,50-7,30m i 7,50-5,80m. W miejscach przejść instalacji wewnętrznych przez 
stropy. Otwory wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

2.2.6. STROPODACH 

Stropodach budynku administracyjnego to płyta grubości 30cm, żelbetowa monolityczna, bezpodciągowa z 
miejscowymi pogrubieniami nad słupami. Przęsła w dwóch wariantach 7,50-7,30m i 7,50-5,80m. W miejscach przejść 
instalacji wewnętrznych przez stropy - otwory wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  

Stropodach jest ocieplony warstwą styropianową o minimalnym spadku 2%. Warstwa izolacji przeciwwodnej jest 
ocieplona warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwą papy nawierzchniowej z posypką. 

2.2.7. ŚCIANKI DZIAŁOWE  

Lekkie ścianki gipsowe na ruszcie stalowym ocynkowanym wypełnionym wełną mineralną, obudowane 
dwustronnie podwójnymi płytami gipsowymi gr. 12.5mm. Ścianki z elementów drobnowymiarowych oraz z elementów 
drobnowymiarowych ceramicznych zbrojonych w wybranych pomieszczeniach budynku, gdzie wynika to ze 
względów funkcjonalnych. 
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2.3 PODŁOŻE GRUNTOWE 

Jeżeli jednak okaże się, że do wykonania Przedmiotu zamówienia i spełnienia Wymogów Zamawiającego 
wymagane jest wykonanie jakichkolwiek badań dodatkowych geologiczno-geotechnicznych, Wykonawca winien takie 
badania wraz z wymaganą dokumentacją sporządzić własnym staraniem i na swój koszt. W powyższym wymogu 
zawiera się również uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 

2.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTOWA  

Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiotu Zamówienia dokumentację techniczną przekazaną przez 
Zamawiającego oraz pełną odpowiedzialność za nią. W konsekwencji Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania 
materiałów przekazanych do realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, jak również do wykonania pozostałej 
dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji wykonawczej, warsztatowej, powykonawczej itd. Wszelkie rozwiązania 
zawarte w Dokumentach Wykonawcy wymagają uprzedniego uzgodnienia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Nie 
zwalnia to Wykonawcy z jego pełnej odpowiedzialności za Dokumenty Wykonawcy wynikającej z Kontraktu oraz 
polskich przepisów prawa budowlanego. 

2. PROJEKTOWANY OKRES UŻYTKOWANIA  

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

Wymagany okres użytkowania elementów robót budowlanych i elektryczno-mechanicznych wymaganych przez 
Zamawiającego, dla poszczególnych elementów, przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Element Trwałość 
projektowa 

Okres do 
pierwszych 
prac 
konserwa-
cyjnych 

Rutynowe konserwacje 
wykonywane przez 
Zamawiającego 

Niedopuszczalne prace 
naprawcze / wymiany 
 

 

Konstrukcje 
- betonowe 
 
 
 
 
- murowane 
 
 
 
- stalowe 

 
60 lat 
 
 
 
 
30 lat 
 
 
 
60 lat 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
20 lat 

 
- 
 
 
 
 
-  
 
 
 
Pokrycie warstwą ochronną  
co 20 lat 

Wycinanie/wymiana wadliwych 
elementów betonowych, 
odprysków lub zardzewiałych 
elementów zbrojenia  
 
Usuwanie/ wymiana elementów 
murowych I uzupełnianie spoin 
 
Wycinanie/wymiana wadliwych/ 
zardzewiałych elementów 
stalowych lub ich mocowań 

Pokrycia 
dachów, 
zadaszeń i ścian 
(metalowe) 

25 lat 10 lat Uszczelnianie złączy oraz 
otworów mocowań  
co 10 lat 

Usuwanie/wymiana 
jakichkolwiek zardzewiałych lub 
zniekształconych/ 
wadliwych blach lub ich 
mocowań; naprawa przecieków 

Systemy 
dachowe  
(z wyłączeniem 
pokryć 
metalowych)  

25 lat 10 lat 
 
15 lat 

Jak wyżej 
 
Wymiana warstw membrany 
wodoodpornej co 15 lat 

Usuwanie/wymiana warstw 
spadkowych itp. 

Zewnętrzne 
drzwi, żaluzje i 
elementy żelazne  

25 lat 10 lat 
 
 
5 lat 

Wymiana uszczelnień  
co 10 lat. 
Pokrycie warstwą ochronną  
co 5 lat (w przypadku 
powierzchni uprzednio 
lakierowanych). Rutynowa 
konserwacja elementów 
żelaznych 

Usuwanie/wymiana 
jakichkolwiek części; naprawa 
przecieków 

Drobne elementy 
żelazne, 
zewnętrzne i 
wewnętrzne  

25 lat 10 lat Malowanie  
co 10 lat 

Usuwanie/wymiana 
jakichkolwiek zardzewiałych lub 
wadliwych elementów  

Ściany 
wewnętrzne  

25 lat - - Wymiana jakichkolwiek 
elementów lub fragmentów 
ścian 
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Instalacje/ 
wyposażenie 
- malowane 
 
- metalowe/ 
laminowane 

25 lat 
 
 
 
25 lat 

5 lat 
 
 
 
- 

Malowanie 
co 5 lat 
 
 
- 

Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów  
Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów 
 

Instalacje 
elektromagnetyc
zne 

20 lat Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji 

Regularne okresowe prace 
utrzymaniowe zgodnie z 
instrukcją konserwacji 
producenta  

Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów, 
części, przełączników, rur, kabli, 
przewodów, dodatków, 
elementów wyposażenia, 
mocowań, z wyjątkiem 
elementów zużywalnych 

Instalacje 
zabezpieczenia 
technicznego: 
CCTV, KD, SSP, 
SSWiN  

10 lat Zgodnie z 
instrukcją 
konserwacji 

Regularne okresowe prace 
utrzymaniowe zgodnie z 
instrukcją konserwacji 
producenta   

Usuwanie lub wymiana 
jakichkolwiek elementów, 
części, przełączników, rur, kabli, 
przewodów, dodatków, 
elementów wyposażenia, 
mocowań, z wyjątkiem 
elementów zużywalnych 

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

ROZDZIAŁ 3 - ZAKRES PRAC 

3.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC 

Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania kompleksowej przebudowy Poziomu +2 budynku administracyjnego 
(piętro drugie) wraz z przebudową części maszynowni dachowej. Poziom +2 wskazano na poniższym rzucie: 
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Rys. nr 4 Konstrukcja żelbetowa – rzut drugiego piętra budynku administracyjnego 

 

Poziom +2 obejmuje powierzchnię użytkową ok. 950 m2.  

Na każdym z pięter budynku administracyjnego, również na piętrze drugim, można wyodrębnić trzy funkcjonalne 
części: 

a. południowo-wschodnie skrzydło (East Wing tzw. skrzydło prawe, zaznaczone na poniższym Rys. nr 5 
kolorem niebieskim),  

b. północno-zachodnie skrzydło (West Wing, tzw. skrzydło lewe, zaznaczone na Rys. nr 5 kolorem zielonym)  
c. hol windowy (na drugim piętrze znajdują się obecnie na tej powierzchni: szyb windowy z wyjściem z windy, 
kanapy, fotele, maszyny vendingowe) – zaznaczony na poniższym Rys. nr 5 kolorem żółtym. 
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Rys. nr 5 Rzut drugiego piętra budynku administracyjnego 

 

Roboty, które mają zostać wykonane w ramach niniejszego Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w 
niniejszych Wymogach Zamawiającego, jak również są zawarte w wielobranżowym Projekcie Wykonawczym oraz 
Projekcie Aranżacji i Wnętrz sporządzonymi przez firmę PRC Architekci stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych 
Wymogów. 

Wykonawca będzie realizował Roboty budowlane na podstawie Projektu Wykonawczego (branża 
architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna i in. ujęte w Projekcie) oraz Projektu Aranżacji 
i Wnętrz PRC Architekci.  

W celu zrealizowania Przedmiotu zamówienia należy wykonać wszelkie roboty wskazane w dostarczonym 
Projekcie Wykonawczym i Projekcie Wnętrz, jak również wszelkie inne wymagane do prawidłowego funkcjonowania 
budynku. W szczególności:  

 mobilizacja i demobilizacja Wykonawcy, 
 organizacja zaplecza budowy, 
 wygrodzenia i zabezpieczenia przez pyleniem terenu budowy/terenu Robót, 
 sporządzenia zmian do projektu wykonawczego i/lub projektu aranżacji wnętrz, jeżeli będzie to wymagane z 
uwagi na zrealizowanie Przedmiotu Zamówienia, 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty rozbiórkowe, wyburzenia, demontaże, 
 roboty tymczasowe, w tym w szczególności przeniesienie i uruchomienie istniejącej infrastruktury na czas 
budowy,  
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 wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drugiego piętra budynku administracyjno-
biurowego wraz z przebudową maszynowni dachowej i wszelkich niezbędnych instalacji,  
 budowa i montaż infrastruktury towarzyszącej, w szczególności: 
- instalacji elektrycznych i teletechnicznych,  
- instalacji związanych z kontrolą dostępu (w tym CCTV), 
- instalacji wodociągowej, 
- instalacji kanalizacji sanitarnej, 
- instalacji wentylacji (wraz z wymianą jednej centrali wentylacyjnej), 
- instalacji ogrzewania,  
- instalacji odprowadzenia skroplin,  
- instalacji chłodzenia,  
- instalacji gazowej,  
- Instalacji BMS, 
- instalacji hydrantowej i sygnalizacji pożaru, 
 dowiązanie się do istniejącej infrastruktury - w miejscach styku/łączenia się Inwestycji z istniejącym 
budynkiem Wykonawca dowiąże się do istniejących konstrukcji oraz sieci i instalacji oraz dokona ich niezbędnej 
przebudowy, 
 wykończenie i wyposażenie wnętrz zgodnie z dostarczonym projektem aranżacji i wnętrz (poza elementami 
oznaczonymi w Projekcie, Wymogach Zamawiającego oraz przedmiarach i Zestawieniu Cen Ofertowej jako 
Zakup Inwestorski) 
 uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, w razie potrzeby również decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
 w budynku, w którym będą realizowane roboty budowlane w trybie nieprzerwanym będą pracowali pracownicy 
Baltic Hub, w związku z tym faktem przez cały okres robót teren budowy i obszar wokół niego muszą być 
utrzymywane w czystości i porządku a wszystkie sieci i instalacje winny być czynne i sprawne, 
 wszelkie Roboty nie wymienione wprost w Umowie, Projekcie i Wymogach a konieczne do zrealizowania 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.2 PRACE PROJEKTOWE  

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca dokona jakiejkolwiek zmiany wymagającej 
uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, winien sporządzić wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi 
wymaganymi opiniami, analizami i opracowaniami. 

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. 
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a. W przypadku sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę winien 
sprawować nadzór autorski. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, należy przyjąć, iż zastosowane techniczne i funkcjonalne rozwiązania projektowe 
winny być kontynuacją już istniejących rozwiązań i mieć parametry funkcjonalno-techniczno-użytkowe nie niższe niż 
obecne i te wskazane w Wymogach Zamawiającego oraz dostarczonym wielobranżowym Projekcie Wykonawczym i 
Aranżacji Wnętrz (Załącznik nr 1 do Wymogów). 

Jakiekolwiek ewentualne zmiany do Projektu Wykonawczego i Aranżacji Wnętrz muszą zostać przez Wykonawcę 
Przedmiotu Zamówienia z wyprzedzeniem zakomunikowane, przedłożone na piśmie do weryfikacji i uzgodnione z 
Przedstawicielem Zamawiającego. 

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca dokona jakiejkolwiek zmiany powodującej 
konieczność zmiany / rewizji dokumentacji projektowej to zmiany te – po uprzednim przedstawieniu zamiaru i uzyskania 
akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta – winny być wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia winien uwzględnić wykonanie dokumentacji 
warsztatowej, która podlega ocenie i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 

 

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 rysunki warsztatowe, obliczenia, 
uzgodnienia, rysunki, karty materiałowe, instrukcje użytkowania i konserwacji, specyfikacje, jak również wszelkie 
dokumenty powstałe w czasie realizacji Robót oraz wymagane podczas procesu realizacji Robót. Wykonawca 
dostarczy Dokumenty Wykonawcy spełniające wymogi aktualnych przepisów polskiego prawa traktującego o zakresie, 
zawartości i formie projektu budowlanego, wykonawczego, wszelkiej pozostałej dokumentacji umożliwiającej realizację 
Przedmiotu Zamówienia.  

W ramach Dokumentów Wykonawcy Wykonawca przedstawi kompletną i szczegółową specyfikację oraz rysunki 
opisujące wszystkie Urządzenia, produkty oraz Materiały, które zostaną użyte w trakcie Robót, szczegóły dotyczące 
obróbki i wykonania Robót oraz systemu konserwacji w trakcie Robót. Wykonywanie projektów/rysunków zostanie 
zoptymalizowane poprzez użycie programów typu CAD. Dokumenty Wykonawcy winny być dostarczane w wersji 
edytowalnej oraz w formacie nieedytowalnym. 

3.4 KOORDYNACJA INSTALACJI W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI 

Wszelkie instalacje winny być przez Wykonawcę skoordynowane, na etapie prac przygotowawczych 
(ewentualnie: prac projektowych), to znaczy przed przystąpieniem do budowy, tak aby: 

 uniknąć kolizji z istniejącymi i projektowanymi instalacjami, jak również elementami budowlanymi 
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 zapewnić współdziałanie z istniejącymi instalacjami,  

 w miejscach kolizji zapewnić odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami, aby zagwarantować ciągłość 
funkcjonowania terminala BHCT i przebudowywanego budynku dotyczy to wszystkich systemów, funkcji, sieci i 
instalacji. 

Uwaga – w Projekcie Wykonawczym i Aranżacji Wnętrz Projektant opisał wytyczne i wymagania dotyczące 
koordynacji międzybranżowej i planowania realizacji Robót, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę planując 
wykonanie Robót.   

Wykonawca w ramach swoich świadczeń zobowiązany jest do koordynacji prac budowlano-instalacyjnych ze 
szczególną troską o właściwą kolejność i zależność realizacji robót. Koordynacja prac nie może polegać na 
rozdzieleniu branżowych projektów poszczególnym podwykonawcom bez dokładnego omówienia i ustalenia ww. prac 
z wszystkimi wykonawcami robót. Wykonawcy poszczególnych robót winni mieć dostęp i znać projekt w innych 
powiązanych branżach – w tym architektonicznej. 

Wykonawca winien być zaznajomiony z dokumentem stanowiącym część Projektu tj.  
A464_PW_A_Z_103_Tabela styków_Responsibility matrix, który definiuje najważniejsze granice zakresowe robót w 
różnych branżach w celu uniknięcia powstawania „niczyich” zakresów i odpowiedzialności. 

 

3.5 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

3.5.1 Karty materiałowe  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia (zwane dalej „materiałem”) przed ich zamówieniami i/lub 
wytworzeniem/produkcją muszą podlegać procedurze oceny i akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego i 
Projektanta. W tym celu musi być ustanowiony i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego numerowany 
dokument pn. Karta Materiałowa, której format zapewni zapis wszystkich podstawowych danych opisujących materiał. 
Do Karty Materiałowej należy załączyć dokumenty pozwalające na detaliczną ocenę materiału, w szczególności: 
świadectwa oceny, dopuszczenia, aprobaty, atesty – czyli dokumenty dowodzące cech materiału i legalności 
stosowania na terytorium RP. Przedstawiciel Zamawiającego odniesie się do przedstawionej Karty w ciągu pięciu (5) 
dni roboczych.  

Wykonawca winien założyć i prowadzić Rejestr Kart Materiałowych i raz na dwa tygodnie przesyłać go mailowo 
Przedstawicielom Zamawiającego.  

Urządzenia oraz Materiały stanowiące część Robót mają zostać wyraźnie i w sposób trwały oznakowane i 
posiadać wymagane przepisami dokumenty jakościowe. Wykonawca przed 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. 
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3.5.2 Próbki (dotyczy materiałów widocznych) 

Wszystkie materiały widoczne, w szczególności elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz, przed 
zamówieniem przez Wykonawcę muszą posiadać uzgodnioną Kartę Materiałową (zob. pkt. 3.5.1 powyżej). 
Wykonawca przed zamówieniem powinien dostarczyć/okazać próbkę materiału wskazanego w danej Karcie 
Materiałowej. Dla materiałów wykończeniowych musi to być próbka nie mniejsza niż format A3, dla elementów 
wyposażenia: cały element. Próbki winny być w sposób trwały oznaczone: musi być podane oznaczenie zgodne z 
Kartą Materiałową oraz należy użyć symbolu ze specyfikacji projektowej, tak aby łatwo można było zaidentyfikowac 
próbkę materiału/elementu oraz jego przeznaczenie.. 

3.5.3 Miejsce składowania próbek 

Wykonawca winien w uzgodnionym z wyprzedzeniem z Przedstawicielem Zamawiającego miejscu zorganizować 
zabezpieczone pomieszczenie/obszar z przeznaczeniem na przechowywanie próbek. 

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, najpóźniej na  siedem (7) 
dni przed złożeniem zamówień musi uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. 

3.7 POBIERANIE PRÓBEK ORAZ TESTOWANIE MATERIAŁÓW  

[Nie dotyczy]  

3.8 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. 

3.9 INSPEKCJA MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA 
PLACEM BUDOWY 

Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem  
o wszelkich materiałach oraz urządzeniach przechowywanych poza placem budowy (zarówno  
w Polsce, jak i za granicą), które są dostępne do inspekcji.  



Wymogi Zamawiającego 

P-21-6-PO.3 Przebudowa drugiego piętra budynku administracyjno-biurowego Baltic Hub Container Terminal w 
Gdańsku  

 

 

© Baltic Hub   /Page 22|47 

 

3.10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

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: 

1. 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. 

2. Dokumentacja Powykonawcza przygotowana przez Wykonawcę dla Zamawiającego winna zawierać 
wszelkie ostateczne i aktualne informacje dot. robót faktycznie wykonanych i odzwierciedlać stan istniejący 
po zakończeniu robót. Wszelkie opisy powinny zawierać opisy robót zrealizowanych, wykonanych badań, 
wbudowanych materiałów. Rysunki powinny przedstawiać faktyczne trasy i kanalizacje oraz urządzenia 
towarzyszące. Dokumentacja powykonawcza winna stanowić odzwierciedlenie wybudowanej infrastruktury 
przy uwzględnieniu wszelkich zmian w odniesieniu do projektu budowlanego i wykonawczego. 

3. 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. 

4. Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej w 4 identycznych egzemplarzach, 
w języku polskim (opisy techniczne – również w języku angielskim). 

5. Wszelkie obcojęzyczne dokumenty załączone przez Wykonawcę do dokumentacji powykonawczej (w 
szczególności instrukcje użytkowania i konserwacji) 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 wyłącznie językiem polskim. 

6. Opisy winny być przedstawione w czasie dokonanym. 

7. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji powykonawczej również w formie elektronicznej na odpowiednio 
oznaczonych i opisanych płytach DVD. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej przekazana 
Zamawiającemu, powinna być podzielona na poszczególne sekcje stosownie do branży. Jej struktura, 
powinna umożliwiać weryfikację zawartości poszczególnych folderów poprzez nadanie im odpowiednich 
opisów definiujących ich zawartość np. Branża sanitarnaOdwodnienie terminalu  Przepompownia wód 
deszczowych PDXX. o strukturze plików odpowiadającej porządkowi dokumentacji w formie papierowej. 
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Każdy rysunek zostanie dostarczony w dwóch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z 
AutoCad 2013 (DWG) oraz w niezabezpieczonym formacie Adobe Reader, tzw. PDF z możliwością 
włączania i wyłączania poszczególnych warstw. Dokumentacja tekstowa zostanie przekazania  
w formacie edytowalnym doc lub docx i PDF, przy czym pliki w formacie PDF powinny stanowić oryginalny 
dokument wygenerowany komputerowo, a nie poprzez skanowanie wersji drukowanej dokumentu. 

8. 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. 

9. Wykonawca dostarczy również kody źródłowe wykonanego na potrzeby projektu oprogramowania 
zastosowanych sterowników lub systemów automatyki i sterowania, tak aby zamawiający miał możliwość 
późniejszej ich modyfikacji czy przebudowy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza stosowania odręcznych zmian na dokumentacji powykonawczej. 

 

Wymagania szczegółowe i zawartość Dokumentacji Powykonawczej 

1. Projekt powykonawczy co do zawartości i kompletności winien stanowić odwzorowanie zawartości projektu 
wykonawczego i aranzacji wnętrz (ewentualnie – projektu budowlanego). 

2. Rysunki dokumentacji projektowej winny zawierać odnośniki pozwalające na szybką weryfikację 
podzespołów/sekcji powiązanych. 

3. Każde kompletne opracowanie projektowe winno zawierać część opisową i część rysunkową. 

4. Każdy tom opracowania dokumentacji powykonawczej powinnien zawierać, w następującej kolejności: 

a) Stronę tytułową 

b) Spis zawartości 

c) Spis treści 

d) 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 konserwacji 

e) Rysunki, rysunki detali wraz z zaznaczeniem lokalizacji szczegółu na rysunku głównym 

f) Ogólne rysunki, wskazujące lokalizację obiektu   

g) Rysunki szczegółowe/detale wraz z zaznaczenim ich lokalizacji na ogólnych rysunkach 

h) Rysunki geodezyjne oraz tabele/ operaty geodezyjne 
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i) Diagramy liniowe dla wszystkich sieci i instalacji 

j) Rysunki usług/funkcji dla każdego obiektu 

k) Zbiorcze rysunki instalacji i sieci/koordynacja międzybranżowa 

l) Rysunki montażowe 

m) Rysunki elementów prefabrykowanych 

n) Kable i sieci przewodów 

o) Schematy obwodu elektrycznego 

p) Schematy liniowe systemu kontroli i automatyki zastosowanych w projekcie systemów (różnych 
systemów) 

q) Schematy logiczne 

r) Schematy urządzeń mechanicznych 

s) Załączniki – opinie, ugodnienia, warunki techniczne wydane przez organy, badania itp. 

Inne materiały, które odzwierciedlają zakres robót wykonanych przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający oczekuje, że rysunki dot. obiektów lądowych przygotowane w ramach Dokumentacji 
Powykonawczej będą zorientowane poprzecznie w stosunku do linii nabrzeża (Port Północny). Na rysunkach 
zostanie umieszczona tzw. „róża wiatrów” wskazująca kierunki geograficzne. 

6. Dokumentacja Powykonawcza podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego lub osoby przez niego 
wskazane. 

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

3.11 INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

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

Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wymagał do obsługi i utrzymania jakichkolwiek urządzeń i instalacji 
zatrudnienia wyłącznie serwisów autoryzowanych producenta. We wszystkich przypadkach, wszelkie prace związane 
z utrzymaniem, konserwacją lub naprawą, będą wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone i 
posiadające wymagane w Polsce kwalifikacje i uprawnienia bez uszczerbku dla gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę. Podstawowe konserwacje i naprawy muszą być możliwe do wykonywania przez zespół BHCT na 
podstawie dostarczonych przez Wykonawcę instrukcji użytkowania. 

Rozwiązania techniczne i materiały zastosowane przez Wykonawcę, powinny zapewniać bezawaryjne 
funkcjonowanie urządzeń i instalacji, przy założeniu, że ich przeglądy/konserwacje będą odbywać się nie częściej niż 
raz do roku, chyba że prawo czy ekonomia danego rozwiązania wymaga inaczej. Częstotliwość przeglądów 
okresowych i konserwacji należy uzgodnić z Zamawiającym już na etapie projektowym. 

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. W szczególności dotyczy to: centrali wentylacyjnej oraz 
instalacji i urządzeń grzewczych i chłodzących. Ponad to Wykonawca jako części zapasowe przekaże po zakończeniu 
Robót co najmniej: kilka opraw oświetleniowych, po jednym opakowaniu materiałów każdego rodzaju: kasetonów, 
wykładzin, kafelków, płytek ceramicznych.  

3.13 WYTYCZNE DO ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH I ORGANIZACYJNYCH 

W ramach rozwiązań wykonawczych i organizacyjnych należy uwzględnić poniżej wyspecyfikowane wytyczne 
i rozwiązania.  

Bezpieczeństwo, dbałość o 
mienie Zamawiającego oraz 
o warunki pracy pracowników 
Zamawiającego 

Przez cały okres realizacji robót budowlanych istniejący budynek będzie pełnić 
dotychczasowe funkcje.  Należy skutecznie zabezpieczyć - zadaszyć, obudować 
piesze ciągi komunikacyjne np. poprzez budowę tuneli z płyt OSB itp. Na wniosek 
Wykonawcy, w sytuacjach wyjątkowych, jedna z wind znajdujących się z budynku 
administracyjnym, może posłużyć do transportu materiałów Wykonawcy na Teren 
Budowy, ale należy to z wyprzedzeniem zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego, 
celem uzgodnienia a po jego uzyskaniu, przed realizacją transportu, Wykonawca 
będzie zobowiązany obudować płytami OSB wnętrze windy celem jej 
zabezpieczenia. 
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Pracownicy i podwykonawcy Wykonawcy mają zgodę na przebywanie w 
budynku administracyjno-biurowym, na wyznaczonym Terenie Budowy, tylko w 
czasie wykonywania Robót, na terenie budowy.  

Należy bezwzględnie dbać o porządek i czystość na terenie budowy i 
obszarze wokół niej, dotyczy to również obszaru budynku, terenu przy budynku 
admiracyjnym i terenu przy zapleczu budowy. Każdorazowo, przez cały czas 
trwania budowy, po zakończeniu prac danego dnia Wykonawca jest zobowiązany 
posprzątać front robót, zebrać śmieci, pochować i zabezpieczyć narzędzia, 
maszyny, uporządkować materiały budowlane itd. a także zamieść i umyć podłogę 
na powierzchni bezpośrednio sąsiadującą z terenem budowy. 

Kurz, pyły, hałas Należy skutecznie zabezpieczyć pomieszczenia, poszczególne części 
budynku przed przedostawaniem się kurzu i pyłów (ze szczególnym 
uwzględnieniem pomieszczenia serwerowni, czujki dymu itp.). 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć na czas budowy części wspólne 
budynku (np. korytarze) przed uszkodzeniem. 

W celu wygrodzenia Terenu Budowy na holu windowym, Wykonawca będzie 
zobowiązany ustawić przedściankę z drzwiami. 

Prace uciążliwe, głośne i pylące można wykonywać 24h na dobę, jednak 
należy planować roboty budowlane w taki sposób, żeby było one jak najmniej 
uciążliwe dla personelu Zamawiającego tzn. prace bardzo uciążliwe (głośne) starać 
się wykonywać poza godzinami pracy pracowników biura BHCT. W przypadku prac 
pylących Przedstawiciel Zamawiającego musi zgłosić ten typ prac zaawizować 
Inspektorowi Ochrony p.poż. BHCT w celu uniknięcia włączania się czujek i 
aktywowania alarmu p.poż 

Ogrzewanie, klimatyzacja  

i wentylacja  

Należy zapewnić ciągłość działania wszystkich obecnie istniejących systemów 
oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed nadmiernym zapyleniem. 

Przebudowa systemów winna pozostać bez wpływu na funkcjonowanie 
budynku. 

Wykonawca zdemontuje i przeniesie wszystkie elementy zlokalizowane 
obecnie na dachu w nową lokalizację, uzgodni ją z Zamawiającym, dokona 
wszelkich wymaganych robót celem jej uruchomienia na okres budowy a następnie 
ponownie zdemontuje i zamontuje w miejscu docelowym. 

Każdorazowo, wejście na dach budynku, w celu realizacji Robót, należy z 
minimum dwudniowym wyprzedzeniem zgłosić i uzgodnić pisemnie termin z 
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Przedstawicielem Zamawiającego. Wejście na dach budynku BHCT wymaga 
każdorazowej awizacji.  

Winda Wykonawca ma bezwzględny zakaz korzystania z wind w budynku, poza 
sytuacjami uzgodnionymi z Przedstawicielem Zamawiającego (zob. wyżej). Co do 
zasady dostawy materiałów, transport narzędzi, ruch pracowników i 
podwykonawców Wykonawcy itd. muszą obywać się klatką schodową – wskazaną 
dla danego celu przez Zamawiającego.  

Wejście do budynku W ramach realizacji Robót, Wykonawca będzie używał wejścia głównego do 
budynku – pracownicy czy podwykonawcy Wykonawcy Robót będą musieli być 
awizowani zgodnie z zasadami awizacji Zamawiającego (zasady odnośnie awizacji 
– odpis z procedury kontroli ruchu osobowego i samochodowego – Załącznik nr 5 
do niniejszych Wymogów).  

W celu realizacji dostaw/transportu materiałów na Teren Budowy, Wykonawca 
będzie planowaną dostawę pisemnie uzgadniał z Przedstawicielem 
Zamawiającego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą 
realizowane poprzez wjazd przez bramę terminalową, na teren terminala, z 
parkingu wewnętrznego boczną klatką operacyjną budynku administracyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany sposób bezpiecznego realizowania dostaw ująć w 
IBWR. 

Kantyna/toalety Kantyna oraz toalety znajdujące się w budynku, w którym będą wykonywane 
prace, działają wyłącznie na użytek wewnętrzny Zamawiającego. Pracownicy 
Wykonawcy nie będą mieli możliwości korzystania z kantyny w budynku 
administracyjno-biurowym.  

Pracownicy Wykonawcy i personel jego podwykonawców będzie mógł 
korzystać z ubikacji wolnostojących, które Wykonawca będzie mógł ustawić na 
wskazanym przez Zamawiającego terenie zaplecza Budowy.  

Gruz/materiały z rozbiórki       Zamawiający wskaże miejsce przy budynku administracyjnym, gdzie 
Wykonawca będzie mógł ustawić kontener. Wykonawca jest zobowiązany ująć w 
IBWR sposób bezpiecznego realizowania demontaży wraz z usunięciem gruzu i 
innym materiałów pochodzących z rozbiórki. 
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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. Należy przestrzegać również zasad ujętych w punkcie 3.13 Wymogów wyżej. 

Należy mieć również na uwadze, że w budynku, w którym mają odbywać się prace budowlane, przez cały okres 
Robót będą pracował personel Zamawiającego (poziom 0 i poziom +1, a także poziom +2, w zależności od fazy 
prowadzenia Robót – szczegóły niżej). Bezwzględnie należy zachować nieprzerwane funkcjonowanie wszystkich 
systemów w tym w szczególności serwerowni, p.poż, kontroli dostępu oraz klimatyzacji i UPS pomieszczenia 
serwerowni, poza uzgodnionymi z wyprzedzeniem i na piśmie z Przedstawicielem Zamawiającego czasowych, 
chwilowych włączeń niezbędnych do prowadzenia i zakończenia Robót. Należy też skutecznie zabezpieczyć drzwi 
pomieszczeń i drzwi prowadzących na dane skrzydło budynku przed przedostawaniem się kurzu i pyłów. 

Istniejący budynek administracyjno-biurowy nie zostanie wyłączony z użytkowania w trakcie trwania Robót. Na 
Poziomie 0 (parter budynku) oraz poziomie +1 (pierwsze piętro), a także na poziom +2 (na obszarze, na którym nie 
będą prowadzone roboty budowlane), przez cały czas trwania przebudowy będzie przebywał personel Zamawiającego. 
Serwerownia nie zostanie na stałe wyłączona na czas przebudowy i Zamawiający musi mieć możliwość wstępu do 
niej, ona musi być dostępna dla Zamawiającego przez cały okres trwania Robót.  

 

4.2 ETAPOWANIE ROBÓT 

Przez cały czas trwania Robót wymagane jest umożliwienie niezakłóconego dostępu do powierzchni na 
poziomie +2. Przewiduje się następujące etapy realizacji Inwestycji (w ramach Fazy I przebudowy poziomu +2 budynku 
administracyjnego): 

Etap 1 tj. Roboty na powierzchni East Wing (skrzydło prawe), z uwzględnieniem zapisów zawartych w Projekcie, zob. 
m.in. Ark. A465_PW_A_Z_102_Etapowanie_Phasing: 

- wykonanie wyburzeń i demontaży (wg projektu architektury i projektów branżowych), 

- wykonanie prac budowlanych i wykończenia wg projektu architektury i projektów branżowych, 

- montaż instalacji wg projektów branżowych. 

Etap 2 tj. Roboty na powierzchni West Wing (skrzydło lewe), z uwzględnieniem zapisów zawartych w Projekcie, zob. 
m.in. Ark. A465_PW_A_Z_102_Etapowanie_Phasing: 

- wykonanie wyburzeń i demontaży (wg projektu architektury i projektów branżowych) 
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- wykonanie prac budowlanych i wykończenia wg projektu architektury i projektów branżowych 

- montaż instalacji wg projektów branżowych 

 

Podczas realizacji Etapu 1 i/lub Etapu 2 wykonać należy również roboty na powierzchni holu windowego: 

- wykonanie wyburzeń i demontaży (wg projektu architektury i projektów branżowych) 

- wykonanie prac budowlanych i wykończenia wg projektu architektury i projektów branżowych 

- montaż instalacji wg projektów branżowych 

oraz  roboty na powierzchni dachu (wymiana części maszynownia dachowej). 

  

4.3. ZAPLECZE BUDOWY WYKONAWCY 

Z uwagi na ograniczone możliwości Zamawiającego w zakresie możliwej do przekazania powierzchni pod Teren 
Budowy Wykonawca winien uwzględnić fakt, że realizacja Robót będzie się odbywała na niewielkim terenie w budynku 
administracyjnym Baltic Hub.  

Wykonawca może zorganizować swoje zaplecze budowy na terenie parkingu dla samochodów osobowych na 
obszarze wskazanym poniżej czerwony prostokątem (obszar 10 miejsc postojowych na terenie nowo oddanej do 
użytkowania rozbudowy parkingu dla samochodów osobowych Baltic Hub), z zastrzeżeniem, że wskazany teren nie 
podlega ochronie Zamawiającego, materiały składowane na terenie zaplecza nie będą monitorowane przez ochronę 
BHCT, więc będą tam pozostawione na odpowiedzialność Wykonawcy. Uwaga: wszelkie materiały mogą być 
gromadzone w odległości nie mniejszej jak minimum 3 metry od ogrodzenia budynku GPZ, sąsiadującego ze 
wskazanym terenem zaplecza, jak również nie mogą powodować zastawienia dwóch bram dojazdowych do budynku 
GPZ. 
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Wykonawca na własny koszt uzgodni, doprowadzi i wykona wszystkie wymagane instalacje do zaplecza. 
Zaplecze budowy nie może zakłócać ani utrudniać działań Zamawiającego, w normalnej operacyjności terminalu. 
Zaplecze budowy winno być wygrodzone. Zaplecze budowy powinno być wyposażane w kontenery socjalne pełniące 
funkcję pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zgodnie z przepisami. Rodzaj, ilość i wielkość urządzeń oraz 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.  

Zaplecze powinno uwzględniać bezpieczne miejsce składowania narzędzi, materiałów budowlanych oraz 
odpadów. Teren zaplecza powinien być odpowiednio oświetlony i wygrodzony. Na terenie zaplecza powinien 
znajdować się punkt pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy. Na terenie BHCT i na terenie zaplecza budowy palenie 
papierosów jest zabronione. 

Wykonawca i jego personel mają zakaz wchodzenia na teren terminalu, mogą przebywać jedynie w budynku 
administracyjno-biurowym, na terenie budowy. Personel Wykonawcy jest rozumiany jako wszystkie osoby, które 
zostaną wskazane przez Wykonawcę do wykonywania jakichkolwiek Robót w celu zrealizowania Przedmiotu 
zamówienia. 

W ciągu 10 dni od obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót, Wykonawca zdemobilizuje i 
uprzątnie zaplecze budowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Niespełnienie wyżej wymienionego wymagania 
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będzie skutkowało podjęciem przez Zamawiającego niezbędnych kroków w celu jego wyegzekwowania, włącznie z 
obciążeniem Wykonawcy kosztami.  

4.4 OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ NIEDOGODNOŚCI 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia środków ograniczających niedogodności wynikające z hałasu, wibracji, 
oświetlenia, pylenia podczas wierceń, kurzu, pyłów, piasku  

Szczególnie wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie drzwi i okien prowadzących do pomieszczeń będących 
w stałym użytkowaniu pracowników Zamawiającego. 

Roboty prowadzone przez Wykonawcę nie mogą powodować utrudnień w operacjach terminalowych. 
Jakiekolwiek działania zakłócające ze strony Wykonawcy winny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym w formie 
pisemnej. 

Wykonawca będzie mógł parkować samochody Wykonawcy, w tym również jego personelu wyłącznie w rejonie 
parkingu dla samochodów osobowych za torami kolejowymi, to znaczy: w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego 
miejsca na zaplecze budowy. Wykonawca i jego personel mają całkowity zakaz parkowania na parkingu przed 
budynkiem administracyjno-biurowym   

4.5 WYPOSAŻENIE SANITARNE  

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

4.6 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA PLACU BUDOWY 

Teren Budowy i zaplecze budowy mają być przez cały czas prowadzenia Robót utrzymywane w czystości i 
porządku. Wykonawca zapewni i poniesie koszty związane z wywozem i utylizacją śmieci z terenu budowy oraz 
zaplecza. Wykonawca musi przez cały czas na bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane działaniami 
Wykonawcy i jego personelu. 

Po zakończeniu Przedmiotu Zamówienia, 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. 

4.7 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. 
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Wykonawca zastosuje, jako część metod pracy, system recyklingu, gdzie wszelkie odpady  
z budowy oraz biur są segregowane oraz, o ile to możliwe, przetwarzane lub niszczone w sposób przyjazny 
środowisku.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu system oraz miejsca składowania odpadów uwzględniając odpady 
niebezpieczne. Nie wolno zostawiać śmieci w pojemnikach na odpady  Zamawiającego. 

 Wykonawca i jego personel ma bezwzględny zakaz wyrzucania do toalet czy umywalek w budynku: 

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w 
szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp. 

b) materiałów budowlanych 

c) części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie 

d) farb oraz chemikaliów  

e) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, smół i ich 
emulsji, mieszanin cementowych 

f) substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji 
żrących i toksycznych. 

Wszelkie niekontrolowane rozlewy czy wycieki powinny być bezzwłocznie usunięte oraz zutylizowane na koszt 
Wykonawcy. O wyciekach, rozlewach należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

ROZDZIAŁ 5 – WYTYCZNE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
ROBÓT I MAJĄCE WPŁYW NA HARMONOGRAM WYKONAWCY 

5.1 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-21-6-PO.3. Jedną z części Formularza 
Oferty jest „Zestawienie Elementów Ceny Ofertowej”, które Wykonawca jest zobowiązany wypełnić zgodnie ze wzorem 
udostępnionym przez Zamawiającego. Wzór Zestawienia został przygotowany przez Zamawiającego w formie tabeli 
w pliku Excel.  

Podczas kalkulacji Oferty, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić poniższe wymogi: 

5.1.1 CENA OFERTOWA 

Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty Cenę Ofertową, jako cenę za którą Wykonawca 
oświadcza, że zrealizuje Przedmiot Zamówienia. 
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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 1-7 wg arkusza pierwszego (pn. 
Arkusz1_Zestawienie_TOTAL) w tabeli Excel stanowiącej wzór „Zestawienia Elementów Ceny Ofertowej”, który 
Zamawiający umieścił wraz z innymi dokumentami ofertowymi na stronie przetargu. Wykonawca jest również 
zobowiązany wypełnić pozostałe arkusze w Zestawieniu Ceny Ofertowej, na których Wykonawca uwidoczni 
szczegółowe rozbicie poszczególnych elementów sumujących się w Cenę wg arkusza pierwszego w tabeli Excel 
stanowiącej wzór „Zestawienia”.  

W kwotach wskazanych w Zestawieniu Ceny Ofertowej, dotyczących ceny ryczałtowej, Wykonawca jest 
zobowiązany ująć wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, w tym też koszty ogólne 
(m.in. robocizna, sprzęt, materiały, transport), które przewiduje ponieść podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

5.1.2 STAWKI JEDNOSTKOWE 

Wykonawca jest zobowiązany podać w Zestawieniu Ceny Ofertowej, na osobnym arkuszu (pn. „Arkusz2_Stawki 
jedn”) również stawki jednostkowe za sprzęt i stawki za robociznę/persone, według tabeli Excel stanowiącej wzór 
„Zestawienia Elementów Ceny Ofertowej”.  

Niezbędne jest podanie stawek jednostkowych, ponieważ w przypadku konieczności wykonania większego 
zakresu prac, rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie stawek za poszczególne pozycje wg stawek 
wskazanych w Ofercie. 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 stawek jednostkowych. 

5.1.3 HARMONOGRAM WYKONAWCY 

Wykonawca w Formularzu Ofertowym jest zobowiązany podać sumaryczną liczbę dni kalendarzowych, w jakiej 
zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia (Czas na Wykonanie Przedmiotu 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 do Oferty, jako minimum (w formie: start zadania, koniec 
zadania, czas na wykonanie zadania): 

1. Podpisanie Umowy 

2. Roboty przygotowawcze  

3. Demontaże na powierzchni East Wing 

4. Roboty budowlane na powierzchni East Wing 
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5. Szczegółowy harmonogram rozbudowy serwerowni z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jej 
nieprzerwanej pracy  

6. Montaż poszczególnych instalacji na powierzchni East Wing 

7. Roboty wykończeniowe na East Wing 

8. Oddanie powierzchni East Wing, po przebudowie, do użytkowania Zamawiającemu (w tym: termin 
Odbioru Częściowego dla Etapu 1) 

9. Demontaże na powierzchni West Wing 

10. Roboty budowlane na powierzchni West Wing 

11. Montaż poszczególnych instalacji na powierzchni West Wing 

12. Roboty wykończeniowe na West Wing 

13. Oddanie powierzchni West Wing, po przebudowie, do użytkowania Zamawiającemu (w tym: termin 
Odbioru Częściowego dla Etapu 2) 

14. Demontaże na powierzchni holu windowego 

15. Roboty budowlane oraz montaż instalacji na powierzchni holu windowego 

16. Roboty wykończeniowe na powierzchni holu windowego 

17. Roboty związane z pracami dotyczącymi maszynowni dachowej (m.in. podanie terminu i czasu 
potrzebnego na wymianę centrali wentylacyjnej, z uwzględnieniem wymogu Zamawiającego, że przerwa 
w działaniu centrali nie powinna przekroczyć 7 dni roboczych – centrala obsługuje nie tylko poziom II, ale 
również powierzchnie biurowe znajdujące się na parterze i poziomie I budynku administracyjnego) 

18. Demobilizacja 

19. Zakończenie Projektu (w szczególności: termin Odbioru Końcowego, termin przekazania dokumentacji 
powykonawczej, termin szkolenia personelu Zamawiającego,) 

 

Ponadto Wykonawca uwzględni i wskaże w Harmonogramie poniższe Kamienie Milowe: 

1. Kamień Milowy 1 – zakończenie Etapu 1  

2. Kamień Milowy 2 – zakończenie Etapu 2  

 

Warunkiem Zamawiającego dla Wykonawcy wobec czasu realizacji Robót (Czas na Wykonanie) jest: 

 - czas na realizację Etapu 1 – maksymalnie do 90 dni kalendarzowych 
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 - czas na realizację Etapu 2 – maksymalnie do 60 dni kalendarzowych 

Realizację Etapu 2 będzie można rozpocząć po 14 dniach od zakończenia Etapu 1, co jest czasem niezbędnym 
dla Zamawiającego na relokowanie wyposażenia biur i pracowników tzn. czasem, który Wykonawca winien uwzględnić 
w harmonogramie Robót.   

Realizacje Etapu 1 oraz Etapu 2 mogą się przenikać w zakresie koniecznym do wykonania każdego z Etapów.  

Łącznie czas realizacji Etapu 1 oraz Etapu 2, wraz z przerwą pomiędzy Etapami, nie może przekroczyć 164 dni 
kalendarzowych (Czas na Wykonanie). Należy założyć do harmonogramu start Robót - maj 2023. 

Wykonawca jest zobowiązany w Harmonogramie Ogólnym do Oferty uwzględnić ograniczenia techniczne 
związane z prowadzeniem Robót w budynku, w którym nieprzerwanie (tryb 24h, 7 dni w tygodniu) będą pracowali 
pracownicy Zamawiającego. Prace uciążliwe, głośne i pylące, a także wymagające wejścia na poziom I lub parter 
budynku administracyjnego, należy wykonywać najlepiej w godzinach 14:00-22:00. Istotne jest zaplanowanie wymiany 
centrali wentylacyjnej, tak aby przerwa w jej działaniu nie przekroczyła 7 dni roboczych).  

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. 

 

5.2 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 (elektryczność, woda, ścieki 
oraz gaz), Wykonawca zadba, aby prace były prowadzone w bezpieczny sposób oraz zminimalizuje wpływ na bieżące 
działania na istniejącym Terminalu. Prace wpływające na dostawę mediów do istniejącego Terminala można jedynie 
wykonywać w terminach zgodnych z Harmonogramem i po uprzednim pisemnym uzgodnieniu ich z Zamawiającym, 
który zostanie powiadomiony o zamiarze ich wykonania minimum na 7 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. 
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5.3 PRÓBY 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego o 
terminie przeprowadzenia wszelkich prób/badań wymaganych zgodnie z odpowiednimi normami oraz Wymogami 
Zamawiającego oraz przedstawi wyniki prób/badań w ciągu 48 godzin po ich uzyskaniu. Wykonawca zatrudni 
niezależne laboratorium.  

Przedstawiciel Zamawiającego posiada prawo do zlecenia, na koszt Zamawiającego, innemu - niezależnemu 
laboratorium, do 20% dodatkowych prób/badań w celu pełnej i niezależnej weryfikacji przeprowadzonych prób/badań. 

5.4 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. 

5.5 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 Plan Bezpieczeństwa oraz 
Ochrony Zdrowia (BIOZ), jak również Instrukcję bezpiecznego wykonywania określonych robót (IBWR).  

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wyżej wymienione dokumenty Zamawiającemu oraz zapoznać z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Zasad bezpieczeństwa wykonywanej pracy stanowiących 
Załącznik do Umowy. 

5.6 KOORDYNACJA Z DZIAŁANIAMI PROWADZONYMI PRZEZ STRONY TRZECIE 

Wykonawca zobowiązany jest do współpracowania i koordynowania swoich prac z prowadzonymi przez trzecie 
Strony działaniami projektowymi i/lub wykonawczymi dotyczącymi wskazanego terenu budowy lub terenów 
sąsiadujących, w tym w szczególności. 

Wykonawcami realizującymi Roboty na podstawie innych Umów z Zamawiającym w wymaganym zakresie, a 
także wszystkimi innymi, nie wymienionymi powyżej, których udział i koordynacja będą wymagane z uwagi na 
wykonanie Przedmiotu Umowy.  
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5.7 RADY BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany organizować, uczestniczyć i brać aktywny udział w cotygodniowych Radach 
Budowy. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić notatkę z Rady budowy, a następnie w ciągu 2 dni kalendarzowych 
przekazać ją do Przedstawiciela Zamawiającego celem zatwierdzenia lub wniesienia uwag i zatwierdzenia. Rady będą 
odbywać się raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Strony.  

ROZDZIAŁ 6 - ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO 
Uwaga ogólna: Wykonawca zapewni i zadba o to, żeby jego pracownicy i wszyscy podwykonawcy pracujący przy 

realizacji Przedmiotu Zamówienia posiadali umiejętności i kwalifikacje zgodnie z wymogami przepisów polskiego 
prawa, w tym obowiązkowe szkolenia z zakresu bhp i byli zapoznani z kartami oceny ryzyka zawodowego. 

6.1 PROJEKTOWANIE 

W procesie ewentualnego 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 obiektu, a następnie 
zaprojektować obiekt tak, aby uniknąć zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa. 

6.2 PLAN BEZPIECZEŃSTWA 

Wykonawca ma obowiązek przygotować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zakresu prac w zgodzie z 
międzynarodowymi standardami, a także odpowiednimi polskimi rozporządzeniami dotyczącymi Budowy, 
Projektowania i Zarządzania, przepisami odnośnie Zdrowia i Bezpieczeństwa na Budowie. Wykonawca ma obowiązek 
sporządzania i udostępniania IBWR – instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Powinien też wziąć pod uwagę i 
stosować obowiązujące polityki i procedury BHCT dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa na istniejącym pracującym w 
trybie ciągłym 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, Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu 
oraz środowisku ewakuacji, postępowania w razie wypadku i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 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. 

Przedstawiciel Zamawiającego winien być niezwłocznie powiadomiony, w każdym przypadku, gdy zdarzy się na 
budowie jakiekolwiek zdarzenie potencjalnie wypadkowe i/lub wypadek z udziałem osób, urządzeń lub sprzętu.  
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6.3 SPOTKANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

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

6.4 SZKOLENIE 

Każda osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana do odbycia szkolenia online udostępnionego na stronie 
Zamawiającego pod poniższym linkiem: 

https://e-awizacje.dctgdansk.com/#/training?name=Podwykonawc%C3%B3w%20i%20kurier%C3%B3w 

Po przeprowadzeniu szkolenia, należy zdać test, w następstwie którego wygenerowany zostanie Certyfikat, który 
każdy pracownik winien mieć zawsze przy sobie celem jego okazania (dozwolona forma papierowa, jak i 
elektroniczna). Uwaga: użyty przez osobę się awizującą mail jest kluczowy dla potwierdzenia odbycia szkolenia, 
ponieważ w trakcie awizacji system połączy danego pracownika z jego szkoleniem. Wejście na teren tylko i wyłącznie 
z ważnym szkoleniem z zasad bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni całemu personelowi włączając pracowników podwykonawczych zatrudnionych przy 
Robotach oraz pracownikom BHCT 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 i 
przekazywania go w trybie codziennym mailem do Przedstawiciela Zamawiającego.  

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 Zamawiającego).  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oraz rejestrowania codziennych odpraw z pracownikami 
Wykonawcy. Odprawy powinny być wykonywane przez bezpośredni nadzór (np.: brygadzistów Wykonawcy) przed 
rozpoczęciem prac dotyczące omówienia ryzyka prac przewidzianych na dany dzień oraz przekazanie informacji z 
punktu widzenia BHP, PPoż. i OŚ. Odprawy powinny być przeprowadzone w obecności Koordynatotora ds. BHP.  

6.5 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 oraz prac pożarowo niebezpiecznych), obuwie robocze długie lub krótkie, ochrona oczu, 
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uszu  
i rękawice, dróg oddechowych, przy pracach na wysokości sprzęt do pracy na wysokości; 

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

Wykonawca zapewni środki ochrony indywidualnej dla wszystkich osób przebywających na Terenie Budowy. 

6.6 PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zarządzania Środowiskowego, którego celem ma być: 

 Zmniejszenie potencjalnych zniszczeń w środowisku morskim i przybrzeżnym; 

 Zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne; 

 Zmniejszenie zakłóceń w działalności lokalnych mieszkańców i firm; 

 Spełnienie wymogów odpowiednich standardów; 

 Właściwa gospodarka odpadami. 

Plan Zarządzania Środowiskowego należy przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. Plan ten 
powinien zawierać szczegółowe propozycje dotyczące: 

 Informacji odnośnie odpowiednich standardów środowiskowych. 

 

6.7 KOORDYNATOR ds. BHP 

W odniesieniu do Kodeksu Pracy art. 208 Pracodawcy, którzy wykonują roboty na wspólnym terenie winni 
ustanowić Koordynatora ds. BHP. W związku z powyższym Zamawiający i Wykonawca ustanowią Koordynatora ds. 
BHP przez podpisanie Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie 
Zamawiającego stanowiącego załącznik do Umowy. Wykonawca zatrudni także takiego Koordynatora ds. BHP dla 
pracowników wykonawcy i podwykonawców na terenie budowy, do którego zadań poza tymi wynikającymi z w/w art. 
208 będzie należało: 

- 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 
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- 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 

6.8 BIEŻĄCY NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRACOWNIKÓW 

Z uwagi na fakt, że w budynku podczas robót budowlanych wciąż przebywać i pracować będą ludzie, należy 
szczególnie zadbać o bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego i innych osób przebywających w budynku, a także 
zapewnić jak najmniej uciążliwe warunki do codziennej pracy. 

Inspekcje BHP, P.poż, OŚ 

Wszystkie prace powinny być organizowane oraz wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca 
jest zobowiązany do codziennego przeprowadzenia Inspekcji BHP, P.Poż i OŚ. Na wniosek Zamawiającego 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji z kontroli.  W trakcie trwania Robót Przedstawiciele 
Zamawiającego (tj. dedykowani pracownicy służby BHP BHCT) 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. 

6.9 INFRASTRUKTURA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO 

Wykonawca dostarczy i każdorazowo zamontuje elementy, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym, 
zapewniające bezpieczeństwo personelu wykonującego Roboty na przekazanym obszarze. 
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W szczególności należy uwzględnić (poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, jeżeli będzie to wymagane 
z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa to należy dostarczyć, zamontować, demontować, utrzymywać i przestawiać 
wszelkie inne elementy niewymienione poniżej): 

- tymczasowe ogrodzenie 

- tymczasowe zadaszenie pieszego ciągu komunikacyjnego.  

6.10 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 Służby 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 BHCT i wydaleniem takiej osoby z terminalu (zgodnie z załącznikiem do Umowy). 

Pozwolenie na pracę 

Każdy pracownik Wykonawcy i jego podwykonawców rozpoczynający pracę na terenie Baltic Hub winien: 

- pozytywnie ukończyć wymagane szkolenie bezpieczeństwa, 

- posiadać ważną awizację na wjazd na BHCT, 

- okazać aktualny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 

- 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, którzy zapoznani zostali z planem BIOZ I zagrożeniami występującymi na terenie projektu.  

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. 
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ROZDZIAŁ 7 – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY I 
REALIZOWANIA ROBÓT 

 

7.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

Nie dotyczy  

7.2. TYMCZASOWE I DOCELOWE OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE 

Nie dotyczy. 

7.3. OGRODZENIE TERENU BUDOWY / ROBÓT 

Z uwagi na fakt, że Roboty w większości realizowane będą na terenie zamkniętym, a jednocześnie na niedużym 
obszarze, Roboty winny być odseparowane przy pomocy drzwi wejściowych do danego skrzydła budynku, gdzie 
prowadzone będą prace - drzwi mają być zamknięte i musi na nich być umieszczona tablica informacyjna o zakazie 
wstępu, że jest teren budowy informacja o obowiązkowych środkach ochrony osobistej.  

7.4. BADANIA SAPERSKIE ORAZ ROBOTY SAPERSKIE  

Nie dotyczy. 

7.5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Wszelkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, wykonywane zgodnie z Projektem, a nieprzekazane do 
Zamawiającego winny być odpowiednio zutylizowane. Dowody właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami 
utylizacji Wykonawca przekaże do Przedstawiciela Zamawiającego. 

7.6 INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

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 pisemnie z 
Przedstawicielem Zamawiającego co najmniej 10 dni kalendarzowym przed ich wystąpieniem w przypadku 
infrastruktury elektrycznej oraz 14 dni (infrastruktura teletechniczna) przed ich wystąpieniem.  
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Uwaga ogólna, dotycząca wszystkich instalacji w budynku: uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego 
przerwy w dostępach mediów mogą mieć miejsce wyłącznie w weekendy albo godzinach nocnych. 

Zastosowane rozwiązania i Urządzenia, pod względem jakości i funkcji, powinny być analogiczne i w pełni 
kompatybilne z Urządzeniami już funkcjonującymi na terminalu i/lub zgodne z Projektem.. Analogiczne w rozumieniu 
Zamawiającego oznacza, że parametry jakościowe i użytkowe dostarczonych Obiektów, Urządzeń, Maszyn, sprzętów 
i materiałów będą nie gorsze niż tych obecnie funkcjonujących na Terminalu. 

Wszystkie instalacje elektryczne należy projektować i wykonywać jako kontynuacje lub nawiązanie do 
istniejących już na terminalu instalacji i eksploatowanych przez BHCT systemów monitorowania BMS i PME. 
Rozbudowane instalacje po zakończeniu Robót powinny funkcjonować jako jeden system i w zakresie nie mniejszym 
niż obecnie działający. 

System należy zaprojektować i wykonać tak, aby uwzględnić podwójne zasilanie (100% redundancja). Można 
zastosować pętle, przy czym każda nitka pętli powinna być prowadzona osobnym oddzielnym śladem).  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za dostarczanie okablowania, Urządzeń, zakończeń i innych 
elementów związanych z projektowaną instalacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Typ i jakość 
zastosowanych Urządzeń powinny należycie uwzględniać różnorodność, odporność systemu, znaczenie dla 
bezpieczeństwa, temperaturę, warunki środowiskowe i wymagania odpowiedniego ustawodawstwa i przepisów. 

Od infrastruktury teletechnicznej wymaga się wspomagania zarządzania i bezpiecznej eksploatacji terminalu 
kontenerowego. Infrastruktura teletechniczna składać się będzie z następujących elementów: 

 Sieć telekomunikacyjna wewnątrz i na zewnątrz terenu Inwestycji w tym stosowne łącza do systemów 
istniejącego terminalu. 

 Instalacja sygnalizacji pożarowej ze zdalnym monitorowaniem. 

 Systemy kontroli dostępu, w tym w stosownych przypadkach, elektroniczna kontrola drzwi. 

 Telewizja przemysłowa  

 We wszystkich kanalizacjach teletechnicznych, urządzeniach instalowanych oraz wszędzie tam, gdzie jest to 
technicznie i operacyjnie uzasadnione należy przewidzieć i wykonać min 50% rezerwy.  

Transmisja danych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania terminalu kontenerowego  
i Wykonawca zwróci szczególną uwagę na konkretne podane poniżej wymagania. 

Dla uniknięcia wątpliwości, obowiązkiem Wykonawcy będzie w szczególności dostarczenie  
i zainstalowanie wyszczególnionych kabli światłowodowych i zakończenie ich w każdym przypadku łączówkami typu 
SC/SC w odpowiednich panelach krosowniczych.  

Z uwagi na krytyczny charakter tych aspektów dla działania ostatecznego terminalu, Wykonawca utrzymywać 
będzie jak najściślejsze kontakty z Zamawiającym i Inżynierem. 

Urządzenia i okablowanie (w tym światłowody) będą zgodne z wymogami przepisów EMC i norm dotyczących 
okablowania strukturalnego, a Wykonawca wykona wszystkie działania związane  
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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. 

Instalacje telekomunikacyjne zostaną zainstalowane wewnątrz budynku.  

Należy przewidzieć rozbudowę istniejących szaf teleinformatycznych. Sprzęt telekomunikacyjny będą stanowiły 
urządzenia certyfikowane Kategorii 6. 

Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne muszą spełnić wymagania kategorii 6 zgodnie  
z normami dotyczącymi systemów okablowania strukturalnego. 

Urządzenia i okablowanie będą zgodne z wymogami przepisów EMC i odpowiednio zabezpieczone przed 
oddziaływaniem warunków miejscowych zarówno pod względem stopnia IP ochrony Urządzenia (min. IP65 wg IEC 
529), jak i zasolenia środowiska. 

Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich działań w zakresie testów i certyfikacji wykonanych systemów w celu 
wykazania ich przydatności oraz wykaże pełną kompatybilność nowych systemów z systemami już funkcjonującymi 
na terminalu. 

Główny serwer kontroli dostępu znajduje się w Budynku Administracyjnym i nowe Urządzenia dostarczone w 
ramach niniejszego Kontraktu będą do niego przyłączone. 

  

7.8 INFRASTRUKTURA SANITARNA 

Wszystkie instalacje należy projektować i wykonywać jako kontynuacje lub nawiązanie do istniejących już w 
budynku i na terminalu instalacji. Rozbudowane instalacje po zakończeniu Robót powinny funkcjonować jako jeden 
system. Zastosowane rozwiązania i urządzenia powinny być analogiczne i w pełni kompatybilne  
z urządzeniami już funkcjonującymi na terminalu. Analogiczne w rozumieniu Zamawiającego oznacza, że parametry 
jakościowe i użytkowe dostarczonych Urządzeń, maszyn oraz Materiałów będą nie gorsze niż tych obecnie 
funkcjonujących na Terminalu, chyba że w Wymogach określono inaczej. 

. 

 

7.9 ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

Szczegółowy opis rozwiązań, mebli, sprzętów i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz ujęty został w 
wielobranżowym Projekcie Wykonawczym i Aranżacji Wnętrz stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Wymogów.  

 



Wymogi Zamawiającego 

P-21-6-PO.3 Przebudowa drugiego piętra budynku administracyjno-biurowego Baltic Hub Container Terminal w 
Gdańsku  

 

 

© Baltic Hub   /Page 45|47 

 

7.10 POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający wyłącza z zakresu kontraktowego (tj. z zakresu Przedmiotu Zamówienia) następujące elementy 
(nie stanowią one Przedmiotu Zamówienia, mimo że są ujęte w wielobranżowym Projekcie Wykonawczym i Aranżacji 
Wnętrz stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Wymogów): 

1. Stacje robocze RCD (remote control desk), czyli specjalistyczne biurka dla operatorów zdalnych, krzesła, 
komputery, monitory, panele sterujące i in.), w  zakresie Przedmiotu Zamówienia nie ma również montażu 
i uruchomienia stanowisk pracy zdalnych operatorów, 

2. W zakresie Przedmiotu Zamówienia nie ma zamówienia, dostawy i montażu wyposażenia nowych 
powierzchni biurowych (pokoi), sal konferencyjnych, kuchni, coffee point’u, stref wypoczynku, zieleni itd. 
w meble wolnostojące, meble w zabudowie, biurka, krzesła, kontenerki biurowe, wyposażenie kuchni i 
in., które zostaną ulokowane po przebudowie na drugim piętrze budynku administracyjnego, w 
poszczególnych pomieszczeniach, 

3. Przedmiot Zamówienia nie obejmuje wyposażenia serwerowni, która zostanie powiększona i 
przebudowana w ramach Przedmiotu Zamówienia; 

4. Poza zakresem Przedmiotu Zamówienia jest zakup sprzętów elektronicznych i IT, takich jak: rzutniki, 
monitory interaktywne, drukarki, ekrany LCD. 

Powyższe elementy stanowią zakres Zakupów Inwestorskich, czyli są to elementy wyposażenia wnętrz, meble, 
urządzenia, które będzie zamawiał i kupował Zamawiający. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie faktu, że elementy z zakresu Zakupów Inwestorskich mogą zostać 
dostarczone i zamontowane w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia i na tę okoliczność Wykonawca winien 
koordynować się z Dostawcą i Przedstawicielem Zamawiającego. Szczegółowe informacje z tym zakresie są ujęte w 
Projekcie (m.in. A462-PW-A-Z-103-00_Tabela styków). 

Z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca zostanie poinformowany przez Przedstawiciela Zamawiającego o 
dostawach elementów z zakresu Zakupów Inwestorskich.  

 

7.11 WYMÓG KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ 

Obowiązkiem Wykonawcy danego rozdziału robót jest gotowość do koordynacji z wszystkimi wykonawcami i 
podwykonawcami Robót związanymi z daną częścią budynku. Dla rozstrzygnięć w kwestii zakresów kontraktowych 
poszczególnych wykonawców branżowych została sporządzona Tabela Styków Międzybranżowych. 

1. Obowiązuje Tabela Styków Międzybranżowych, która informuje o fragmentach projektów zależnych „od” branż 
wskazanych i wpływających „na” branże wskazane: 

A348-PP-A-00-T1-5000 INSTALACJE RUROWE I KANAŁOWE DETRMINOWANE ESTETYCZNIE, 

2. Dla instalacji kablowych - zapisane w rozdziale: 
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A348-PP-A-00-T1-6000-01_INSTALACJE KABLOWE DETRMINOWANE ESTETYCZNIE 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem zamówień materiałów i wykonawstwa w powyższych przypadkach winien 
bezwzględnie wykonać i uzgodnić próbki w wielkości miarodajnej ustaloną z projektantami i nadzorem 

 

7.12 MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE 

Podstawowe wymagania: 

Przedstawiony w projekcie wykaz firm – producentów, materiałów i urządzeń jest referencyjny i stanowi podstawę 
w oparciu o którą został wykonany przez Projektanta projekt wykonawczy i aranżacji wnętrz. Dopuszcza się do 
zastosowania inne materiały i urządzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym i Projektantem, z zastrzeżeniem że 
proponowany materiał będzie o parametrach nie niższych niż podano w specyfikacji w Projekcie. Zastosowanie innych, 
niż w Projekcie, materiałów czy urządzeń wymaga uzyskania pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wszystkie roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji są zgodne z obowiązującymi w Polsce 
normami, przepisami, aprobatami oraz dyrektywami UE (muszą np. posiadać odpowiednie certyfikaty a także certyfikat 
np. Eurovent lub RLT). Wykonawca przy wycenie do Oferty dla Zamawiającego winien uwzględnić wszystkie materiały 
i prace pomocnicze (np. wynikające z konieczności wielobranżowego dostosowania projektów do proponowanych 
zamienników lub zdobycia jednostkowych odstępstw od aprobat technicznych), pomiary i próby ciśnieniowe instalacji, 
napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obsługi. Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, spełniająca 
założenia projektowe i gotowa do eksploatacji. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYMOGÓW ZAMAWIAJACEGO: 
Załącznik nr 1  

Wielobranżowy Projekt Wykonawczy wraz z Projektem Aranżacji i Wnętrz, rewizja 02, autor: PRC Architekci 

Załącznik nr 2  

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr PnB nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/65/06-123/06 z dnia 04.05.2006 wraz z 
dokumentacją projektową do pozwolenia na budowę  

Załącznik nr 3 

Dokumentacja powykonawcza, Budynek administracyjny i kompleks bramowy, 2007 

Załącznik nr 4 

Zapewnienie jakości (wraz z załącznikiem) 



Wymogi Zamawiającego 

P-21-6-PO.3 Przebudowa drugiego piętra budynku administracyjno-biurowego Baltic Hub Container Terminal w 
Gdańsku  
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Załącznik nr 5 

Zasady odnośnie awizacji, odpis z procedury kontroli ruchu osobowego i samochodowego 

Załącznik nr 6 

Rzuty obecnej aranżacji, II piętro budynku administracyjnego, 2019 

Załącznik nr 7 

Oświadczenie Projektanta 

 

 

 

 


