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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: 

PCC Intermodal S.A.  

ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

KRS: 0000297665, NIP: 749-196-84-81, REGON: 532471265 

Tel.: +48 58 58 58 200, Fax: +48 58 58 58 201 

ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu 

/www.pccintermodal.pl/ 

2. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: 

Robert Krzemiński, Project Manager ICY Tczew, 

tel: +48 [0] 58 500 54 71, +48 667 661 436, 

 e-mail: robert.krzeminski@pcc.eu; ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu 

3. Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania postanowienia ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

4. Zamawiający stosuje zamiennie pojęcia / skróty Specyfikacja Przedmiotu Przetargu, Specyfikacja, SPP 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA,  NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ CPV 

PCC Intermodal S.A zaprasza do złożenia oferty na: 

 weryfikację wstępnej koncepcji Planu Zagospodarowania Terenu – projektu koncepcyjnego dla całości 

zadania 

 opracowanie Projektu Budowlanego wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 

budowę; projekt budowlany zostanie opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Projektu Zagospodarowania Terenu; zakres opracowania projektu musi być zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 opracowanie Projektów Wykonawczych wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

[STWiOR]; projekt wykonawczy opracowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego; 

dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na realizację 

robót budowlanych przez Wykonawcę oraz będzie spełniać wymogi określone w szczególności przez 

dostawców mediów, zarządców dróg i kolei oraz w Prawie Budowlanym, normami, specyfikacjami 

producentów, wiedza techniczną, etc. 

 opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ślepych 

 pełnienie nadzoru autorskiego  

mailto:pcc_im_icytczew_projektowanie@pcc.eu
mailto:robert.krzeminski@pcc.eu
mailto:ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu
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dla zadania inwestycyjnego pod pełną nazwą: „Brama Pomorza - „suchy port” w Zajączkowie 

Tczewskim jako centrum konsolidacyjno-dystrybucyjne wraz z infrastrukturą zapleczową dla portów 

Gdańska, Gdyni i Elbląga”. Nazwa robocza zadania inwestycyjnego „ICY Tczew”. 

 

Według wspólnego słownika, zamówienie ma kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, 

budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 

ICY Tczew będzie pełniło rolę zaplecza dystrybucyjno-konsolidacyjnego dla terminali morskich 

zlokalizowanych w portach Gdańska i Gdyni, a także Elbląga oraz umożliwi sprawną i efektywną obsługę 

ładunków skonteneryzowanych przy jednoczesnej optymalizacji intermodalnego łańcucha dostaw. ICY Tczew 

w zasadniczy sposób poprawi dostępność komunikacyjną Pomorza oraz zwiększy konkurencyjność portów 

Gdańska i Gdyni oraz Elbląga w obsłudze ładunków z krajów ościennych: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi 

a nawet Austrii i Węgier. Realizowany projekt inwestycyjny powinien także zdecydowanie odciążyć obwodnicę 

Trójmiasta od ruchu ciężkich samochodów, przenosząc znaczną część kontenerów z dróg na kolej. 

Tereny inwestycyjne pod ICY Tczew zlokalizowane są ok 1,3 km na północ od miejscowości Tczew, 

na terenie trzech obszarów geodezyjnych: Zajączkowo, Tczewskie Łąki oraz Miłobądz, pomiędzy drogą 

krajową nr 91 i linią kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Zakładane jest wkomponowanie układu 

funkcjonalnego ICY pomiędzy drogę krajową nr 91 oraz węzeł kolejowy w Zajączkowie Tczewskim na 

następujących działkach: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [gmina Tczew, obręb Tczewskie Łąki], nr 42/1, 42/2, 43, 50/1, 

50/2, 50/4, 50/5 [gmina Tczew, obręb Zajączkowo] – mapka sytuacyjna załącznik do SPP nr 1  

Zakres zleconych prac projektowych obejmuje również sporządzenie pełnej dokumentacji wymaganej 

do uzyskania pozwolenia na budowę oraz reprezentowanie PCC Intermodal S.A. w charakterze pełnomocnika 

w postępowaniach administracyjnych w sprawie złożenia wniosków oraz wydania pozwolenia na budowę. 

Zakres prac projektowych obejmuje następujące części: 

A. Terminal Intermodalny  

B. Układ drogowy – drogi wewnętrzne oraz wpięcie w drogi publiczne 

C. Układ kolejowy – bocznicowo/terminalowy z wpięciem do infrastruktury PKP PLK 

D. Depot kontenerowy 

E. Terminal chemiczny 

F. Infrastruktura towarzysząca 

G. Badania geologiczne 

H. Nadzór autorski 

A. Dla części „Terminal Intermodalny”  

należy: 
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1. Zaprojektować place składowe dla kontenerów ładownych składowanych w 5 warstwach 

uwzględniając współczynnik obciążenia 0,7 

a) typu „dry”, etap I: min. 6000 TEU, etap II: min. 10 000 TEU 

b) typu „reefer”, etap I: min. 300 TEU, etap II: min. 500 TEU [dodatkowo należy zaprojektować 

podesty do nadzoru i obsługi kontenerów oraz gniazda elektryczne do ich podłączenia:  

min. 200 w I etapie i min. 350 w drugim etapie]  

oraz o wytrzymałości adekwatnej dla urządzeń przeładunkowych typu:, rubber tyred gantry crane 

[RTG],. Charakterystyka urządzeń przeładunkowych zostanie dookreślona w trakcie trwających 

prac projektowych. 

2. Zaprojektować strefy buforowe [place składowe] do tzw. szybkiego przeładunku wagon – strefa 

buforowa – wagon, gdzie składowane będą ładowne kontenery tranzytowe; pola składowe 

maksymalnie 3-warstwowe 

3. Zaprojektować komunikację drogową między strefą buforową a terminalem, po której poruszać 

maja się ciągniki siodłowe wraz zaczepami podkontenerowymi 

4. Zaprojektować strefę „transferową” tj. strefę dowozu i odwozu kontenerów pomiędzy placami 

składowymi oraz obszarem zasięgu suwnic kolejowych; strefa „transferowa” powinna mieścić 3 

rzędy kontenerów w strefie przytorowej od strony placów składowych 

5. Zaprojektować optymalną konfigurację układów suwnicowych obejmujących swoim zasięgiem 

zachodnią strefę buforową, układ 9 torów wraz z strefami buforowymi na międzytorzach oraz 

wschodnią strefę buforowo-terminalową, koncepcja układu suwnic i stref buforowych znajduje się 

w załączniku nr 3A 

a) zaprojektować układ torów podsuwnicowych wraz z elementami niezbędnymi do pracy suwnic 

takimi jak: fundamenty pod tory suwnicowe, komory zasilania suwnic, hamulce, zderzaki, 

strefy parkingowo-serwisowe wraz z kablami zasilającymi i komunikacyjnymi, po których będą 

poruszać się docelowo suwnice RMG; układ torów podsuwnicowych powinien być 

skorelowany z ogólną, wstępną koncepcją konstrukcji suwnic, a ich nośność odpowiednio 

dobrana do parametrów suwnic RMG.  

b) Biuro Projektów podczas projektowania szyn suwnicowych będzie stosowało zapisy aktualnej 

normy ISO 12488-1:2012. Jednocześnie podczas koordynacji międzybranżowej uwzględni 

systemy mocowania szyn podsuwnicowych, aby w toku montażu kotwy mocujące szynę 

suwnicową nie uszkadzały prętów głównych zbrojenia fundamentu suwnicy. 

c) w porozumieniu z renomowanymi dostawcami suwnic RMG zaprojektować niezbędne 

instalacje na potrzeby zdalnego sterowania suwnic, dostępu do systemów serwisowych suwnic, 
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, systemu kamer CCTV instalowanych na suwnicach, komunikacji z systemami zarzadzania 

operacjami-terminalowymi oraz zapewni odpowiedni zapas pod przyszły rozwój i etapowanie. 

d) w porozumieniu z Zamawiającym przewidzieć i zaproponować etapowanie inwestycji w taki 

sposób by nie pociągało za sobą prac straconych 

6. Zaprojektować i zaproponować rozwiązania systemów zasilania, bieżni -torów jezdnych z 

uwzględnieniem odpowiednich współczynników nacisku dla elektrycznych suwnic placowych typu 

rubber tyred gantry crane [RTG] 

7. Zaprojektować system organizacji ruchu i oznakowania pól składowych dla kontenerów w części 

terminalowych jak również w strefach buforowych 

 

B. Dla części „Układ drogowy”  

należy: 

1. Zaprojektować drogi wewnątrz terminalowe, układ „pre-gate” oraz włączenie terminala do drogi 

krajowej nr 91, zapewniając maksymalną przepustowość przy założonych prognozach popytowych 

oraz z uwzględnieniem nacisku osiowego 11,5 t/oś. 

W projekcie należy uwzględnić: 

a) preferowane przez Zamawiającego jest rozwiązanie wpięcia w drogę krajową nr 91, za pomocą 

skrzyżowania jednopoziomowego  (co wynika z potoku pojazdów) 

b) opracowanie Projektu Organizacji Ruchu w części włączenia się w drogę – drogi publiczne 

c) rondo wjazdowo-wyjazdowe 

d) parking dla minimum 40 pojazdów ciężarowych w strefie przed terminalowej [pregate] dla 

etapu I oraz 80 dla etapu II 

e) odpowiednią przepustowość pasów dojazdowych wraz z systemem/obszarem pre-gate, gdzie 

powinny zostać zaprojektowane stanowiska do obsługi samochodów ciężarowych przez system 

OCR [Optical Cheracter Recognition] 

f) dojazd i wyjazd do/z Terminala powinien być tak zaprojektowany, aby pojazdy nie blokowały 

części przeładunkowej terminala 

g) wewnątrz  terminala powinien obowiązywać ruch jednokierunkowy 

h) strefę wjazdową wraz z układem bramy wjazdowej, umożliwiające jednoczesny wjazd 5 

pojazdów, w tym jeden pas wjazdowy dla pojazdów z ładunkiem ponadnormatywnym oraz 

miejsca chwilowego postoju dla pojazdów, które zostaną wytypowane np. do kontroli i powinny 

oczekiwać nie blokując przejazdu 
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i) w strefach wjazdowych i wyjazdowych należy uwzględnić szlabany, kioski samoobsługowe dla 

kierowców, gdzie zainstalowane będą terminale komputerowe, sygnalizację świetlną oraz inne 

elementy zabezpieczające, stanowiska ochrony i dozoru, urządzenia monitoringu 

umożliwiające rejestrację stanu technicznego kontenerów takie jak: bramownice dookólne, 

system kamer CCTV z kontrolą wizji oraz podesty kontrolne do kontroli i oględzin wizualnych 

jak również zapas przepustów i studzienek umożliwiających montaż i podłączenie 

dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie projektu, rozwiązań teletechnicznych w zakresie 

automatycznej obsługi OCR i sygnalizacji wizualno-dźwiękowej 

j) wagi do pomiaru DMC pojazdów oraz nacisków osiowych na każdej bramie 

k) drogi awaryjne oraz bramy pożarowe, jeśli są wymagane prawem  

l) miejsce czasowego postoju dla min. 5 pojazdów ciężarowych, naczep w strefie kontroli 

terminala dla etapu I oraz min. 10 dla etapu II 

m) parkingi dla samochodów osobowych [około 150 miejsc parkingowych, w tym miejsca 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 10 miejsc postojowych dla samochodów 

elektrycznych z możliwością ich ładowania w trakcie postoju] – zlokalizowane w bliskim 

sąsiedztwie budynków biurowo – socjalnych; dodatkowo powinny zostać zaprojektowane 

przepusty i studzienki umożliwiające zwiększenie liczby stacji ładowania samochodów 

elektrycznych w przyszłości 

n) miejsca parkingowe dla pojazdów terminalowych, urządzeń mobilnych przeładunkowych typu 

emptyhandler [EH], reachstacker [RS], rubber tired gantry crane [RTG], samochodów 

ciężarowych z wymiennym osprzętem [pług, zamiatarka, solarka] – łącznie ok 12 miejsc 

parkingowych 

2. Zaprojektować połączenie drogowe Terminala Intermodalnego z Terminalem Chemicznym 

3. Zaprojektować połączenie drogowe z Halą napraw pojazdów szynowych 

4. Przeprowadzić niezbędne uzgodnienia i otrzymać niezbędne pozwolenia administracyjne 

 

C. Dla części „Układ kolejowy”  

[bocznicowo/terminalowy z wpięciem do infrastruktury PKP PLK] należy: 

1. Opracować Projekt Organizacji Ruchu w branży kolejowej uwzględniający etapowanie inwestycji 

[założenia operacyjne terminala znajdują się w załączniku do SPP nr 2]. W projekcie należy 

uwzględnić planowaną minimalną ilość pociągów w ciągu doby: 

a) Etap I - 2024 

8 pociągów w relacji Gdynia/Gdańsk [porty morskie] – ICY Tczew 
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8 pociągów w relacji ICY Tczew – Gdynia/Gdańsk [porty morskie] 

8 pociągów w relacji ICY Tczew – terminale lądowe 

8 pociągów w relacji terminale lądowe – ICY Tczew 

b) Etap II - 2030 

16 pociągów w relacji Gdynia/Gdańsk [ porty morskie] – ICY Tczew 

16 pociągów w relacji ICY Tczew – Gdynia/Gdańsk [ porty morskie] 

16 pociągów w relacji ICY Tczew – terminale lądowe 

16 pociągów w relacji terminale lądowe – ICY Tczew 

2. Opracować Projekt budowy torów wjazdowych i wyjazdowych z terminala wraz z wpięciem się w 

tory PKP PLK S.A., w Okręgu nastawczym ZTC i Okręgu nastawczym ZTA oraz uzgodnić go ze 

wszystkimi niezbędnymi podmiotami, instytucjami i urzędami wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych; korelacja systemu SRK PKP PLK wraz, 

z systemem SRK na Terminalu zostanie uszczegółowiona na etapie prac projektowych; niniejsze 

opracowanie musi uwzględniać następujące obszary/branże: 

a) torowisko 

b) odwodnienie 

c) SRK 

d) EOR 

e) trakcję energetyczną 

f) sieci elektryczne i energetyczne 

g) oświetlenie bocznicy 

h) teletechnikę 

i) inne niezbędne 

3. Dla powyższego projektowania należy uwzględnić: 

3.1 układ wjazdowy i wyjazdowy 

Terminal musi obsłużyć bezpośrednio kierunki [wjazdy/wyjazdy], są to: 

a) kierunek północny, porty: Gdańsk, Gdynia 

b) kierunek południowy: Laskowice Pomorskie [Bydgoszcz, południe kraju] przez posterunek 

odgałęziający Górki oraz Malinowo 

c) kierunek zachodni: Starogard Gd. [Chojnice] przez posterunek Suchostrzygi oraz 

Malinowo 
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d) kierunek wschodni Malbork [Warszawa] 

e) i inne 

3.2 istniejące opracowanie wykonane na zlecenie PKP  PLK S.A. pod nazwą „Zwiększenie 

przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową odcinków torów szlakowych oraz 

przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”; wszystkie prace projektowe mają uwzględniać ten 

fakt i na dzień uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych dokumentacja ma obejmować 

rozwiązania określone w w/w dokumencie; Biuro Projektów wg swojej wiedzy i doświadczenia 

dokona kwalifikacji, w jakim trybie uzyska niezbędne prawomocne decyzje administracyjne, 

umożliwiające realizację pełnego zakresu robót 

3.3 założenie, że wjazd i wyjazd z terminala ma odbywać się głównie na zasadzie jazd pociągowych 

bezpośrednio z torów szlakowych oraz torów wyciągowych 

3.4 możliwość przyjmowania przez terminal pociągów elektrycznych i spalinowych 

3.5 trakcja elektryczna dla lokomotyw na terminalu, nie powinna zachodzić w kolizję z układem 

torów podsuwnicowych 

4. Zaprojektować układ torowy bocznicy terminalowej, w tym: 

a) 9 torów kolejowych dla  operacji przeładunkowych [wagon/wagon, wagon/strefa 

buforowa/wagon, wagon/strefa terminalowa/wagon] o długości użytkowej min 750 m 

b) tory podsuwnicowe skorelowane z grupą torów przeładunkowych o długości użytkowej 810 m 

c) 1 tor „oblotowy” do prowadzenia prac manewrowych na bocznicy terminala 

d)  2 grupy torów technicznych opartych na torze oblotowym, zlokalizowanych w zachodniej 

części terminala, o długości użytecznej min 800 m każda; grupy te służyć będą do odstawiania 

wagonów sprawnych oraz wyłączonych z  eksploatacji z przeznaczeniem do naprawy 

e) wjazd do hali napraw taboru kolejowego oparty na jednej z grup torów technicznych z 2 

stanowiskami torów przeznaczonych do napraw wagonów i lokomotyw, z zachowaniem przed 

halą napraw prostych odcinków torów o długości użytkowej min 32 m, z przeznaczeniem do 

wykonywania czynności technicznych i napraw wagonów oraz lokomotyw;  

f) nacisk 22,5 t/oś 

g) SRK terminala powinno być skorelowane z PKP PLK, ale wyłącznie na zasadzie pozwoleń na 

wjazdy na tory PLK; sam ruch na torach terminala i dojazdowych będzie uniezależniony od 

PKP PLK 

h) Zamawiający udostępnia w załączniku do SPP nr 3B schemat układu torowego wewnątrz 

terminalowego jako wstępną koncepcję do przygotowania Projektu Budowlanego 
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5. Projekt, po uzgodnieniu z Zamawiającym kwestii wpięcia w sieć kolejową, powinien być 

uzgodniony z PKP PLK S.A. oraz wszelkimi innymi niezbędnymi jednostkami 

6. Wszystkie zaproponowane systemy oraz materiały powinny posiadać odpowiednie deklaracje 

zgodności lub certyfikaty CE oraz dopuszczenia do stosowania przez PKP PLK S.A. 

D. Dla części „Depot kontenerowy”  

należy: 

1. Zaprojektować wyodrębnioną część terminalową przeznaczoną do składowania kontenerów pustych. W 

projekcie należy uwzględnić: 

2. pojemność placów składowych: dla etapu I - 10 000 TEU, dla etapu II - 20 000 TEU; na części depotu 

poruszać się będą urządzenia przeładunkowe typu: emptyhandler [EH], reachstacker [RS],  

3. depot kontenerowy powinien być tak zaprojektowany, by posiadał możliwość podziału na 5 

niezależnych stref, uwzględniając fakt, że operatorem każdej z nich może być inny operator / firma 

zewnętrzna 

4. każda strefa powinna być połączona z placem składowym terminala 

5. każda strefa depotu kontenerowego powinna być skomunikowana drogowo ze strefą przytorową/ 

transferową 

6. Zaproponować i zaprojektować płytę terminalową w taki sposób, by etapowanie inwestycji nie 

pociągało za sobą prac straconych 

E. Dla części „Terminal Chemiczny”  

należy: 

1. Zaprojektować wyodrębnioną część terminalową przeznaczoną do obsługi i składowania 

kontenerów ładownych z ładunkami niebezpiecznymi, z wyłączeniem klas IMO 6.2 i 7 

2. Terminal chemiczny powinien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 

ochrony środowiska, Ppoż. i spełniać następujące wymagania: 

a) drogi dojazdowe do terminala powinny w jak najmniejszym stopniu kolidować z ciągami 

komunikacyjnymi głównej części terminalowej lub być wyłączone i stanowić odrębny terminal 

skomunikowany łącznikiem z terminalem intermodalnym 

b) plac składowy powinien być ogrodzony, z oddzielną bramą wjazdowo-wyjazdową, i posiadać 

– jeśli wymagane – dodatkowe bramy pożarowe 

c) ilość składowanych kontenerów to ok. 1000 TEU w jednej warstwie – z podziałem na sekcje do 

składowania różnych klas ładunków niebezpiecznych 

d) na części terminala chemicznego poruszać się będą urządzenia przeładunkowe typu:  

reachstacker [RS] 
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e) ruch pojazdów mechanicznych na terminalu powinien odbywać się jednokierunkowo 

3. Zaprojektować i zaproponować rozwiązanie systemu suwnic placowych RTG 

4. Zaprojektować strefę „czystości” wyposażoną w min. 4 stanowiska do mycia kontenerów, cystern i 

innych środków transportu 

5. Zaprojektować system ostrzegania, zwalczania ognia i skażenia chemicznego 

 

F. Dla części „Infrastruktura towarzysząca” 

należy: 

1. Zaprojektować strefę biurowo-socjalną, zlokalizowaną w grupie/kompleksie budynków lub osobno 

stojące budynki, bez lub z możliwością połączenia ich łącznikami/ciągami komunikacyjnymi. 

Wejście do budynku / budynków powinno odbywać się bezpośrednio z parkingu dla samochodów 

osobowych, który w założeniu ma być eksterytorialny w stosunku do części terminalowej. 

a)  budynek biurowy PCCI zakłada możliwość podnajmowania firmom zewnętrznym 

pomieszczeń biurowych z dostępem do węzłów sanitarnych, aneksu kuchennego oraz sali 

konferencyjnej; przewidywana ilość osób znajdujących bezpośrednie stanowiska pracy w 

przedmiotowym budynku to 100 osób; w budynku poza pomieszczeniami biurowymi, węzłami 

sanitarnymi, zapleczem kuchennym, powinny być zlokalizowane również dwie serwerownie 

[serwerownia PCCI oraz urządzeń zewnętrznych do których dostęp będą miały firmy 

serwisujące infrastrukturę CCTV, OCR, system dozoru i dostępu, itp.], dwie sale 

konferencyjne; uszczegółowienie funkcjonalności budynku zostanie określone na etapie 

uzgodnień 

b) budynek / siedziba Izby Celno-Skarbowej – przewidywana ilość osób znajdujących 

bezpośrednie stanowiska pracy w przedmiotowym budynku 20 osób; budynek powinien być 

wyposażony w węzeł sanitarny w tym natryski, pomieszczenie szatni, serwerownia, aneks 

kuchenny z pomieszczeniem socjalnym, magazynek podręczny, pokój kierownika oraz salę 

odpraw celnych; uszczegółowienie funkcjonalności budynku zostanie określone na etapie 

uzgodnień 

c)  hostel dla drużyn kolejowych, kierowców pojazdów ciężarowych, serwisantów infrastruktury 

terminalowej, z zapleczem socjalnym i gastronomicznym w postaci kantyny zarządzanej przez 

firmę zewnętrzną; hostel powinien posiadać 10 pokoi 2 osobowych, w których znajdować 

powinny się węzły sanitarne z natryskiem, ogólnodostępny aneks kuchenny; uszczegółowienie 

funkcjonalności budynku zostanie określone na etapie uzgodnień 
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d) budynek biurowo-socjalny mieszczący sterownię operacyjną terminala z nastawnią kolejową, 

pomieszczenie biurowe, podręczne magazyny, szatnie dla ok 180 osób, aneks kuchenny i 

stołówkę, węzeł sanitarny wraz z natryskami; ilość osób znajdujących bezpośrednie stanowiska 

pracy w systemie zmianowym w przedmiotowym budynku oraz uszczegółowienie 

funkcjonalności zostanie określone na etapie uzgodnień; należy również rozważyć i 

zaproponować etapowanie realizacji na podstawie szacowanej ilości zatrudnionych osób w 

stosunku do etapów inwestycji 

2. Zaprojektować pomieszczenie sterowni terminala, gdzie znajdować się będzie / będą systemy BMS 

zarządzające od strony eksploatacyjnej terminalem, budynkami i innymi obiektami  

3. Zaprojektować warsztat naprawy pojazdów placowych EH, RS, ciągników siodłowych i naczep 

oraz innych maszyn. Konstrukcja budynku powinna dawać możliwość zainstalowania suwnicy 

podstropowej. Budynek powinien posiadać kanał najazdowy, min. 2 podręczne magazyny na 

materiały eksploatacyjne, smary, oleje itp., pomieszczenie biurowe z dwoma stanowiskami pracy 

oraz węzeł sanitarny. W budynku powinny znajdować się przyłącza sprężonego powietrza, gazów 

technicznych, gniazda siłowe elektryczne, przyłącza wody do myjek ciśnieniowych, odciągi spalin 

pyłów i gazów powstających w procesie spawania, i ewentualnie inne urządzenia, których 

zastosowanie będzie rozważane na etapie prac koncepcyjnych i uznane za konieczne. 

4. Zaprojektować warsztat napraw pojazdów kolejowych. Hala napraw ma służyć do napraw i 

utrzymania bieżącego wagonów, lokomotyw spalinowych i elektrycznych różnego typu. Wysokość 

hali zgodnie z wymaganiami producentów lokomotyw. Wewnątrz hali min. 2 tory o długości ok. 

60m/b, z czego jeden z nich zerowy – normatywny. Do hali powinno być możliwe wprowadzenie / 

wyprowadzenie taboru w zestawie minimum tj. lokomotywa manewrowa + 1 wagon 104‘. Tory te 

powinny być skomunikowane z układem projektowanej bocznicy kolejowej w sposób taki, by nie 

zakłócał on ruchu pociągów kontenerowych oraz prac przeładunkowych na terminalu. Tory 

wewnątrz hali muszą być wyposażone w kanały warsztatowe i kanały kieszeniowe. Budynek 

powinien być wyposażony w suwnicę i podnośniki do wagonów i lokomotyw, stanowiska do 

pomiaru wózków, prasę hydrauliczną, lokalne odciągi spalin pyłów i gazów powstających w 

procesie spawania, i ewentualnie inne urządzenia, których zastosowanie będzie rozważane na etapie 

prac koncepcyjnych i uznane za konieczne. Nawierzchnia przy torze do obsługi lokomotyw powinna 

być przygotowana na ustawianie ciężkich podnośników do lokomotyw wraz z wyprowadzeniem z 

nawierzchni niezbędnych instalacji. Przestrzeń tuż obok torów winna być wyposażona w punkty 

kotwiczenia umożliwiające prostowanie ram wagonów 40’, 60’, 80’, 90’ i 104’. Do opracowania 

pozostaje także system zabezpieczenia osobistego pracowników pracujących w hali napraw na 

wysokości. Hala powinna posiadać warsztat mechaniczny i elektryczny, podręczny magazyn 
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materiałów eksploatacyjnych, pomieszczenie biurowe z dwoma stanowiskami pracy. W budynku 

powinny być przyłącza sprężonego powietrza, gazów technicznych, gniazda siłowe elektryczne, 

przyłącza wody do myjek ciśnieniowych. Hala powinna być doświetlona światłem dziennym. Pełna 

funkcjonalność hali napraw pojazdów szynowych zostanie określona na etapie uzgodnień 

5. Zaprojektować wiatę / hangar przeznaczony do naprawy kontenerów. W miejscu tym powinny 

znajdować się przyłącza sprężonego powietrza, gazów technicznych, gniazda siłowe elektryczne, 

przyłącza wody do myjek ciśnieniowych, odciągi spalin pyłów i gazów powstających w procesie 

spawania, i ewentualnie inne urządzenia, których zastosowanie będzie rozważane na etapie prac 

koncepcyjnych i uznane za konieczne 

6. Zaprojektować magazyn [zasiek], miejsce składowania gazów technicznych 

7. Zaprojektować instalację sprężonego powietrza, sprężarkownię – budynek techniczny lub 

pomieszczenie przynależne do warsztatu z przeznaczeniem na zainstalowanie sprężarki/ sprężarek 

do ładowania układów hamulcowych składów pociągów znajdujących się na bocznicy 

terminalowej, jak również do przeprowadzania prób hamulców w hali naprawczej taboru 

kolejowego oraz innych urządzeń, maszyn, narzędzi z użyciem sprężonego powietrza, znajdujących 

się w warsztatach naprawczych na terenie terminala; udzielić rekomendacji czy zastosować jedną 

czy kilka instalacji doprowadzających sprężone powietrze do miejsc końcowego przeznaczenia 

8. Zaprojektować stację paliw dla lokomotyw i maszyn placowych. Stacja paliw [ON] powinna być 

zaprojektowana w systemie bezobsługowym, z terminalami na karty magnetyczne, 

umożliwiającymi pobór paliwa przez upoważnione osoby. Pojemność podziemnego zbiornika / 

zbiorników ok 20 tys. l.; dodatkowo należy przeprowadzić analizę jakie obowiązki generuje 

posiadanie wewnątrzzakładowej stacji paliw po stronie właściciela / użytkownika 

9. Zaprojektować strefę czystości / myjnię pojazdów mechanicznych, w tym terminalowych maszyn 

przeładunkowych i urządzeń mobilnych oraz kontenerów; strefa ta powinna znaleźć się w bliskim, 

sąsiedztwie warsztatu napraw pojazdów placowych 

10. Zaprojektować strefę czystości / myjnię taboru kolejowego, w tym lokomotyw i wagonów. Strefa 

powinna być wyposażona w odpowiednie odwodnienie, zasilanie w wodę, przyłącza elektryczne i 

sprężonego powietrza  

11. Zaprojektować wiatę garażową dla pojazdów terminalowych 

12. Zaprojektować miejsce / miejsca przeznaczone do składowania odpadów, w tym olei, smarów, 

złomu 

13. Zaprojektować budynek magazynowy w eksterytorialnej części terminala, o powierzchni ok. 20 

000m2; magazyn powinien być zaprojektowany w sposób modułowy, tak by w razie konieczności 
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można było wydzielić w nim niezależne powierzchnie ok 5 000 m2 każda, z oddzielna strefą 

socjalno-biurową; z parkingiem dla samochodów osobowych min. 100 m.p oraz samochodów 

ciężarowych min. 40 m.p.; dojazd do magazynu powinien odbywać się z ronda wjazdowego bądź  

strefy pre-gate.; budynek magazynowy powinien również być skomunikowany ze strefą 

terminalową poprzez bramę wjazdową, obsługiwaną poprzez system OCR; podstawowe założenia 

obiektu magazynowego: 

a) rozstaw słupów ok. 12 x 24 m 

b) wysokość netto ok. 10 m 

c) temperatura wewnątrz magazynu min.12oC 

d) nacisk na 1m2 min. 5t 

e) instalacja p.poż zgodnie z normami i przepisami; zakłada się ewentualnie w przyszłości  

możliwość instalacji systemów tryskaczowych 

f) sposób składowania wewnątrz magazynu: blokowy na poziomie 0, regały wysokiego 

składowania 

g) ilość poziomów składowania 0+4 

h) wysokość jednostki paletowej max. 1,8m 

i) ilość doków załadunkowych ok. 20 

14. Zaprojektować magazyn soli i piasku wraz z  silosem załadunkowym dla ok. 10 t. surowca 

15. Zaprojektować rezerwowe źródło zasilania  dla kompleksu biurowo-socjalnego, budynków hali 

napraw, magazynu [oświetlenie], systemów IT, CCTV i systemów kontroli dostępu oraz innych 

elementów koncepcji, zdefiniowanych w toku jej opracowywania; system zasilania powinien być 

wyposażony w moduł SZR [samoczynne załączenie rezerwy], czyli w przypadku zaniku mocy 

uruchamiający prąd w wyznaczonych miejscach 

16. Zaprojektować / zaproponować rozwiązanie kolejowego skanera RTG dla potrzeb sprawowania 

kontroli i dozoru celnego; urządzenie rentgenowskie ma służyć do wykrywania nielegalnych 

towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej oraz do 

wykrywania skrytek, dodatkowych elementów konstrukcyjnych wszystkich typów/rodzajów 

wagonów towarowych i kontenerów [np. podwójne ściany, podłogi, przegrody, zabudowy, 

dodatkowe zbiorniki], w szczególności zaś do szybkiej [bez konieczności otwierania wagonu] 

weryfikacji deklaracji przewozowych; skaner powinien być posadowiony na torach wjazdowych od 

strony ZTC [Gdańsk] zgodnie z zachowaniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, a w 

szczególności zachowania stref ochronnych dla osób fizycznych 

17. Zaproponować / zaprojektować miejsce składowania śniegu  
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G. Badania geologiczne 

1. Dla wykonania badań geologicznych należy przyjąć cenę ryczałtową dla: 

a) terenów terminala po uzgodnieniu miedzy stronami PZT należy wycenić  nie mniej niż 1900 

mb następujących badań badawczych tj. odwiertów lub sondowań CPT/CPTU lub inny 

rodzaj badania niezbędny do prawidłowego wykonania prac na potrzeby Projektu 

Budowlanego  

b) terenów zamkniętych PKP zgodnie z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami w tym 

instrukcją Igo-1 

2. W załączniku do oferty należy również podać (w formie załącznika nr 2 do umowy) cenę za 

wykonanie każdego dodatkowego 1 m.b. odwiertu badawczego sondowania statycznego 

CPT/CPTU, sondowania dynamicznego lub innego rodzaju badania niezbędnego do prawidłowego 

wykonania prac na potrzeby Projektu Budowlanego w terenach terminala Zamawiającego. Jeśli na 

etapie realizacji zamówienia okaże się, że w celu przeprowadzenia rzetelnego badania gruntu 

konieczne będzie dokonanie większej, niż przewidzianej sumy głębokości 1900 mb odwiertów, 

sondowań CPT/CPTU, sondowań dynamicznych lub innego rodzaju badania niezbędnego do 

prawidłowego wykonania prac na potrzeby Projektu Budowlanego, Biuro Projektów będzie mogło 

złożyć Zamawiającemu rekomendację wykonania dodatkowych odwiertów. Po stronie Oferenta 

leży obowiązek szczegółowego uzasadnienia konieczności wykonania dodatkowych odwiertów 

oraz potwierdzenie, że uwzględnione w ramach ceny ryczałtowej odwierty zostały wykonane 

zgodnie ze sztuką. Ostateczna decyzja o wykonaniu dodatkowych odwiertów będzie leżała po 

stronie Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych odwiertów wymagać będzie podpisania aneksu 

do umowy 

3. Zamawiający udostępnia archiwalne badania geologiczne które stanowią załącznik do SPP nr 4 

H. Nadzór autorski 

1. W ramach stawek wynagrodzeń za nadzory autorskie Oferent poda w ofercie cenę za wizytę 

projektanta na budowie, cenę za godzinę pracy Kierownika Projektu, cenę za godzinę pracy 

Projektanta (w zakresie jego branży) oraz cenę za godzinę pracy asystenta Projektanta 

2. Jedynie na potrzeby oceny złożonych w przetargu ofert zgodnie z algorytmem podanym niżej w 

części IV Specyfikacji, Zamawiający przyjął na podstawie własnych doświadczeń i przewidział 

ilości godzin pracy podanych ryczałtowo, i tak stawki należy wyliczyć przy założeniu odpowiednio: 

a) ryczałtowa stawka za każdą wizytę Projektanta na budowie – 12 wizyt 

b) ryczałtowa stawka za 1 godzinę pracy w biurze / Kierownik Projektu – 25 godzin 

c) ryczałtowa stawka za 1 godzinę pracy w biurze / Projektant – 50 godzin 

d) ryczałtowa stawka za 1 godzinę pracy w biurze / asystenta Projektanta – 50 godzin 
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3. Ceny a) – d) zaoferowane w toku niniejszego postępowania za nadzory autorskie mają charakter 

ryczałtowy i zawierają koszty pracy projektanta, podróży służbowych, delegacji, zakwaterowania i 

inne koszty związane z wykonaniem nadzorów; wynagrodzenie za sprawowanie nadzorów 

autorskich płatne będzie tylko za rzeczywiście wykonane prace; ceny te będą miały zastosowanie 

także do wyliczenia wynagrodzenia za sprawowanie nadzorów autorskich w liczbie wizyt lub godzin 

przewyższających założenia z pkt 2 

4. Każde zapotrzebowanie na pracę w ramach nadzoru autorskiego wykonywanego podczas realizacji 

inwestycji na etapie budowy w zakontraktowanym ryczałcie jak również po jego wyczerpaniu 

wymaga uzgodnienia i otrzymania potwierdzenia e-mailowego od Zamawiającego 

5. Wizyty na budowie będące następstwem błędów projektowych oraz prace korygujące lub 

wyjaśniające błędy projektanta nie będą stanowiły podstawy do płatności. Tylko nadzory wynikłe z 

pojawiających się ze strony Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy propozycji zmian lub 

rozwiązań będą stanowić podstawę do rozliczeń wg stawek za nadzory 

I. Pozostałe informacje oraz wytyczne dla prac projektowych. 

1. Praca na terminalu odbywać się będzie w ruchu ciągłym tj. 24/7 

2. Ilość osób pracujących w poszczególnych budynkach zostanie uszczegółowiona w toku uzgodnień 

projektu budowlanego z podziałem na pracowników biurowych, fizycznych, gości i kierowców 

3. Wszystkie części sanitarne, socjalne dla pracowników i podwykonawców, powinny być 

zaprojektowane wg norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Instalacje elektryczne i teletechniczne, zasilanie awaryjne, oświetlenie, instalacje w budynkach, 

telefony, Internet, sieć teletransmisyjna dla systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie 

terminalem, WIFI [dostępne na terenie operacyjnym terminala], telewizyjne instalacje dozorowe – 

CCTV [umożliwiające zapis obrazu przez okres min 45 dni], system monitoringu oraz kontroli 

dostępu dla części terminala, bram wjazdowych i kolejowych, bramownic itp. do uszczegółowienia 

w toku opracowania koncepcji; wszystkie powyższe instalacje powinny być zabezpieczone przed 

zanikiem zasilania 

5. Ogrodzenie terenu powinno być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający dostęp do zamkniętej 

części terminala osób postronnych, jednocześnie poza bramami wjazdowymi i wyjazdowymi z 

terminala, powinno być wyposażone zgodnie z przepisami w odpowiednią ilość bram 

ewakuacyjnych i p.poż; ogrodzenie powinno być wyposażone w system sygnalizacji próby 

sforsowania go z zewnątrz, Biuro Projektów zarekomenduje i uzgodni z Zamawiającym rozwiązania 

dozoru ogrodzenia 
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6. Na terenie terminala ma funkcjonować system kontroli dostępu, oparty o drzwi z zamkiem 

elektronicznym, rygle, bramki, kołowroty, szlabany, bramy; system kontroli dostępu musi mieć 

możliwość obsługi i programowania przez wyznaczonych pracowników; system ma umożliwiać 

dostęp uprawnionych osób do poszczególnych części obiektów/terminala; należy rozważyć i 

zaproponować rozwiązania dozoru terenu przy użyciu systemów radarowych, systemu ochrony 

perymetrycznej w oparciu o światłowody 

7. Instalacje p.poż, w tym rozwiązania dla sygnalizacji powiadamiania o zagrożeniach pożarowych, 

ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru/ognia na placu składowym, parkingach i strefach 

biurowo-socjalnych 

8.  Pompownia i zbiorniki, jeśli wymagane ze względu na ograniczenia wydajności miejskiej sieci 

wodociągowej 

9. Niezbędne przyłącza zewnętrzne – wybór dostawcy: energii elektrycznej po uzyskaniu danych / 

zapotrzebowania na energię elektryczną, WOD-KAN, usług teletechnicznych / multimedialnych  

[Internet, telefon] – po uzgodnieniu z Zamawiającym 

10. Oświetlenie placów składowych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, bocznicy kolejowej i innych 

11. Ekran akustyczny wzdłuż południowej granicy obszaru terminala przy drodze gminnej położonej na 

działce ewidencyjnej nr 54, na odcinku o długości 300m, zgodnie z pkt I.2.s decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA.MBC.ES.37 z dnia 19 

marca 2019 oraz  DDOOŚ-WDŚ/ZOO.420.102.2019.KN.12 z 17 września 2019 r. [załącznik do SPP 

nr 5] 

12. Rozwiązania umożliwiające wdrożenie systemu monitoringu i sterowania zużyciem energii 

[cieplnej, elektrycznej] 

13. Inne niezbędne obiekty i instalacje, konieczne do prawidłowego funkcjonowania terminala oraz 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

14. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED lub równoważne, tzn. zużywające taką 

samą lub mniejszą ilość energii elektrycznej 

15. W budynkach konieczne systemy wentylacji i klimatyzacji 

16. Oferent powinien zaproponować inne rozwiązania, mające na celu wykorzystanie alternatywnych 

źródeł energii odnawialnej, wykorzystanych np. do ogrzewania czy oświetlenia (fotowoltaika)  

17. Po stronie Oferenta jest także opracowanie rozwiązania kwestii wzmocnienia i stabilizacji gruntów, 

drenażu i odwodnienia terenu oraz odprowadzenia wód opadowych, roztopowych oraz 

przemysłowych, wykonanie odpowiednich badań geotechnicznych, uzgodnień i uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń 
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18. Układ drogowy, parkingi oraz place składowe należy zaprojektować w technologii odpowiedniej dla 

urządzeń i pojazdów, które mają być użytkowane na terminalu, wraz z właściwymi podbudowami, 

wzmocnieniami i układem dylatacji nawierzchni 

19. Uzgodnione etapowanie inwestycji ma być wykonane w taki sposób, aby w wyniku realizacji 

kolejnego etapu prac wystąpiła jak najmniejsza ilość prac traconych z poprzedniego etapu; 

jednocześnie Zamawiający oczekuje detalicznych uzgodnień dotyczących rozbudowy wszystkich  

projektowanych sieci; wszelkie konsumpcje takie jak energetyczne, wodne powinny być liczone z 

uwzględnieniem etapowania inwestycji 

20. Należy rozważyć i udzielić rekomendacji z uzasadnieniem, czy wykonać jeden projekt budowlany 

wraz z pozwoleniem na budowę, pozwalającym na etapowanie inwestycji, czy na każdy etap lub na 

wybrane etapy odrębne projekty budowlane i pozwolenia na budowę 

21. Biuro Projektów opracuje także: 

• Plan Zagospodarowania Terenu (PZT), na podstawie otrzymanej od Zamawiającego wstępnej 

koncepcji Planu Zagospodarowania Terenu, stanowiącej załącznik do SPP nr 6; Biuro Projektów 

zweryfikuje wstępną koncepcję PZT pod względem obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego, norm budowlanych oraz innych niezbędnych przepisów i standardów, i ewentualnie 

zarekomenduje zmiany, które następnie uwzględni w PZT; PZT będzie składową Projektu 

Budowlanego; 

• kosztorysy inwestorskie oraz ślepe dla oraz poszczególnych etapów inwestycji, wyłączając 

dostawę, montaż oraz uruchomienie suwnic RMG  

• kosztorysy inwestorskie muszą zwierać z tabelę podziału ceny ryczałtowej [TPCR], wraz z opisem 

poszczególnych pozycji składających się na budowę ICY wraz z obmiarami dla poszczególnych 

branż i obiektów budowlanych. Powyższa tabela będzie stanowić załącznik do procedury 

wyłonienia Wykonawcy prac budowlanych inwestycji 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [STWiOR] 

• na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego PZT dla potrzeb marketingowych inwestora 

Biuro Projektów przygotuje wizualizację przyszłej inwestycji 

22. Wszystkie zaproponowane systemy oraz materiały powinny posiadać odpowiednie deklaracje 

zgodności lub certyfikaty CE 

23. Biuro Projektów w swoich pracach projektowych przeprowadzi także wywiad w celu ustalenia 

występujących lub kolidujących z budową terminala sieci, instalacji elektrycznych i/ energetycznych, 

sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, drenarskich, innych niezidentyfikowanych i występujących sieci 
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oraz zaproponuje rozwiązania techniczne, eliminujące te kolizje, wystąpi do gestorów sieci o wytyczne 

do przebudowy i zabezpieczenia tych instalacji / sieci 

24. Biuro Projektów w swoich pracach przewidzi zaprojektowanie sieci odwodnienia terenu z obiektami 

retencji i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejących cieków wodnych lub inne 

rozwiązania dopuszczone prawem [rozsączanie, odparowanie, itp.] 

25. Projekt budowlany ma także uwzględniać propozycję zasad organizacji ruchu oraz oznakowania pól 

składowych kontenerów w etapie I i II 

26. Biuro Projektów opracuje Projekt Budowlany zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz będzie 

reprezentowało PCC Intermodal S.A. z należytą starannością w postępowaniu o uzyskanie 

prawomocnego Pozwolenie na Budowę terminala, natomiast w przypadku wpięcia terminalowego 

układu torowego w tory PKP PLK S.A. zobowiązuje się reprezentować PCC Intermodal S.A. w 

rozmowach z PKP PLK S.A. w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń 

27. PCC Intermodal S.A. dysponuje prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 

marca 2019 nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA.MBC.ES.37 oraz z dnia 17 września 2019 r.  

DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.102.2019.KN.12 [załącznik do SPP nr 5] oraz Raportem z inwentaryzacji 

przyrodniczej [załącznik do SPP nr 7]. Jednakże z uwagi na: 

• planowane objęcie inwestycją jeszcze jednej sąsiedniej nieruchomości 

• konieczność skorygowania błędnie podanych godzin pracy terminala 

• konieczność skorygowania w decyzji zapisu o możliwości składowania kontenerów jeden na drugim 

konieczne będzie uzyskanie kolejnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej 

inwestycji; w ramach prac nad Projektem Budowlanym w gestii Biura Projektów będzie przygotowanie 

oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i reprezentowanie 

Zamawiającego w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed RDOŚ 

28. Za wyjątkiem materiałów wymienionych niżej w ust. 29, treść specyfikacji i załączników wskazanych 

w rozdziale IX specyfikacji oraz treść Procedury Zawierania Umów w PCC Intermodal S.A. Dotyczy 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 

sektorze transportu na lata 2014-2020, dostępna jest na stronie https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ 

29. PCC Intermodal S.A. udostępni zainteresowanym Oferentom na ich prośbę drogą e-mailową 

następujące materiały:  

a) załącznik do SPP nr 1 – mapka sytuacyjna działek będących własnością inwestora 

b) załącznik do SPP nr 2  – założenia operacyjne terminala 

c) załącznik do SPP nr 3A - koncepcja układu suwnic i stref buforowych 

d) załącznik do SPP nr 3B  – schemat układu torowego wewnątrz terminala 
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e) załącznik do SPP nr 4 – archiwalne badania geologiczne 

f) załącznik do SPP nr 5 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 marca 2019  nr 

RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA.MBC.ES.37 oraz z dnia z 17 września 2019 r.  nr DOOŚ-

WDŚ/ZOO.420.102.2019.KN.12 

g) załącznik do SPP nr 6 – wstępna koncepcja Planu Zagospodarowania Terenu 

h) załącznik do SPP nr 7 – Raport z inwentaryzacji przyrodniczej 2020 

W celu uzyskania wskazanych wyżej wymienionych załączników należy wysłać Zamawiającemu 

prośbę [e-mailowo] o przekazanie dokumentów na ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu. Zamawiający, 

odpowiadając na adres, z którego została przesłana prośba przekaże [e-mailowo] Oferentowi dostęp do 

dokumentów najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu przesłania prośby 

 

J. Spotkania Inwestora z Zespołem Projektowym 

1. odbywać się będą w sesjach całodniowych w godzinach 900 – 1500; częstotliwość spotkań zostanie 

dostosowana do potrzeb, przy czym Zamawiający oczekuje spotkań minimum co 2 tygodnie, z 

zastrzeżeniem, iż na etapie opracowania koncepcji spotkania winny się odbywać min. raz w tygodniu. 

2. spotkania mogą odbywać się w formie tradycyjnej w biurze w Gdyni lub Sosnowcu 

3. zamawiający dopuszcza również możliwość spotkań w formie wideokonferencji 

III. WYMAGANE TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Prace objęte przedmiotem przetargu powinny być wykonane systematycznie z zachowanie terminów 

cząstkowych wskazanych przez Biuro Projektowe w załączniku nr 2 do umowy. Przekroczenie tych 

terminów może stanowić podstawę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Biura Projektów, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na nadrobienie zaległości 

2. W załączniku nr 3 do umowy Zamawiający wskazał terminy pośrednie kolejnych etapów wykonywania 

umowy, których przekroczenie zawinione przez Biuro Projektów, może stanowić podstawę do 

naliczenia kary umownej 

3. Przewidywany przez Zamawiającego i wymagany do założeń w harmonogramach Oferenta termin 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę nie powinien przekraczać 65 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.  

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem przetargu powinny być zakończone w terminie 52 tygodni od dnia 

wejścia w życie umowy o prace projektowe 
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5. Przewidywany czas pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji budowy nie będzie wykraczał 

poza termin odpowiedzialności gwarancyjnej Biura Projektów. Wg założeń Zamawiającego realizacja 

etapu I budowy nastąpi w latach 2022 – 2025. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium oceny ofert: wartość wskaźnika „W” 

Waga kryterium: 100% 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wartości „W”, wyliczonego wg wzoru: 

W = A + 12*B + 25*C + 50*D + 50*E 

gdzie: 

A – łączna wartość ryczałtowa w PLN netto za realizację prac projektowych  

B – ryczałtowa stawka w PLN netto / za 1 wizytę Projektanta na budowie 

C – ryczałtowa stawka w PLN netto / 1 godz. za pracę Kierownika Projektu w biurze 

D – ryczałtowa stawka w PLN netto / 1 godz. za pracę Projektanta w biurze 

E – ryczałtowa stawka w PLN netto / 1 godz. za pracę Asystenta Projektanta w biurze 

Zwycięży Oferent, który przedstawi na aukcji ofertę z najniższą wartością wskaźnika „W” 

V. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH, NEGOCJACJI I AUKCJI ORAZ 

OFERT PISEMNYCH 

1. Zamawiający przewiduje uzyskanie najkorzystniejszej cenowo oferty w wyniku negocjacji cenowych z 

oferentami, którzy złożyli najniższe cenowo oferty wstępne, względnie w wyniku aukcji elektronicznej 

z udziałem takich oferentów. W związku z tym wyróżnia się dwa główne etapy poprzedzające uzyskanie 

ostatecznej oferty pisemnej, tj.: 

a) Złożenie ofert wstępnych 

b) Negocjacje cenowe i/albo aukcja elektroniczna 

Termin składania ofert wstępnych: 22.03.2021 do godz. 1600 

Okres przewidziany na negocjacje cenowe i przeprowadzenie ewentualnej aukcji elektronicznej: od 25.03.2021 

do 12.04.2021 

 

Forma składania ofert wstępnych 
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2. Ofertę wstępną w całości należy dostarczyć mailowo na adres: ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu O 

wpływie ważnej oferty decyduje faktyczna data wpływu e-mail na adres elektroniczny Zamawiającego. 

Za zgodą Zamawiającego oferta wstępna lub część dokumentów składających się na tą ofertę może być 

przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej, z tym że zestawienie rzeczowo – finansowe 

(przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy) musi być przekazane zawsze w formie 

elektronicznej.  Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na pisemną formę oferty wstępnej (lub jej części), 

wtedy o zachowaniu terminu decyduje faktyczna data doręczenia Zamawiającemu (na jego adres w 

Gdyni) dokumentów należycie sporządzonych i podpisanych przez Oferenta. Oferty wstępne, które 

wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia, a jeśli miały formę dokumentu – nie zostaną zwrócone 

Oferentom.   

3. Ofertę wstępną należy w całości sporządzić w języku polskim, obligatoryjnie na wzorze Formularza 

Ofertowego stanowiącego załącznik do SPP nr 8, udostępnionego wyłącznie w wersji nieedytowalnej. 

Oferent powinien jedynie uzupełnić wszystkie miejsca wykropkowane, w szczególności wysokość cen 

ofertowych, nie zmieniając nic w treści formularza.  Tak sporządzony dokument po podpisaniu i 

parafowaniu, należy zeskanować i zamieścić na początku pliku PDF, o którym mowa niżej w ust. 4 

4. Oferta wstępna, przesyłana e-mailowo, powinna być wraz z załącznikami wymienionymi niżej w ust. 

5, sporządzona w jednym dokumencie w formacie PDF. Dodatkowo zestawienie rzeczowo finansowe 

[zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy] należy przesłać w wersji edytowalnej, w formacie xlsx. 

5. Do oferty wstępnej należy dołączyć: 

a) prezentację dedykowanych liderów zespołu projektowego i przewidywanych podwykonawców 

– sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, którego wzór będzie udostępniony w wersji 

edytowalnej. Tak sporządzony dokument po podpisaniu i parafowaniu, należy zeskanować i 

zamieścić w pliku PDF, o którym mowa wyżej w ust. 4 

b) zestawienie rzeczowo-finansowe – sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 2 do umowy, w 

pliku exel, którego wzór będzie udostępniony w wersji edytowalnej. Tak sporządzony dokument po 

podpisaniu i parafowaniu, należy zeskanować i zamieścić w pliku PDF, o którym mowa wyżej w 

ust. 4, a nadto przesłać Zamawiającemu w wersji edytowalnej. Ceny ofertowe podane w tym 

załączniku do oferty wstępnej muszą być zgodne ze cenami w ofercie wstępnej sporządzonej 

zgodnie z Formularzem Ofertowym [załącznik nr 8 do SPP] 

c) przynajmniej 2, nie więcej jak 6 referencji należytego wykonania usług projektowania 

architektonicznego: referencje powinny dotyczyć usług wykonanych przez Oferenta, 

zrealizowanych nie wcześniej niż trzy lata wstecz licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert  

wstępnych w niniejszym przetargu; wartość prac projektowych wykonanych przez Oferenta nie 

powinna być mniejsza niż 2,5 mln złotych polskich netto [lub równowartości tej kwoty przyjmując 

mailto:pcc_im_icytczew_projektowanie@pcc.eu
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kurs NBP z dnia wystawienia referencji] dla każdego zadania, którego dotyczy referencja; 

referencje winny dotyczyć wykonanych projektów wielobranżowych w zakresie budownictwa 

inżynieryjnego, drogowego, kolejowego, kubaturowego lub specjalistycznego; Oferent jest 

zobowiązany przedstawić przynajmniej jedną referencję potwierdzającą doświadczenie w branży 

kolejowej 

d) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę wstępną do reprezentowania 

Oferenta, jeśli są inne niż dostępne w KRS lub CEIDG;  

e) umowę konsorcjum wskazującą lidera konsorcjum umocowanego do podpisania oferty wstępnej, 

jeśli oferta ta składana jest przez konsorcjum 

f) regulamin Warunki udziału w aukcji elektronicznej, o treści określonej w załączniku nr 9 do SPP, 

parafowane i podpisane w miejscach wskazanych w tym załączniku   

6. Jeżeli Oferent wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub należytej reprezentacji, 

przedstawi dokumenty lub oświadczenia wydane w innym języku niż język polski, wtedy Oferent 

winien dostarczyć je wraz z wiarygodnym i poprawnym tłumaczeniem na język polski. Oferent ponosi 

odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia 

7. Po zapoznaniu się z ofertami wstępnymi, Zamawiający może zaprosić do negocjacji cenowych w 

wybranej przez siebie kolejności każdego z Oferentów, którzy złożyli najniższe cenowo oferty wstępne. 

Czas, miejsce i sposób przeprowadzenia negocjacji cenowych (np. w formie wideokonferencji) zostanie 

uzgodniony przez Zamawiającego z każdym z zaproszonym do negocjacji Oferentem i potwierdzony w 

drodze wymiany korespondencji mailowej. Po pierwszej rundzie negocjacji cenowych mogą być one 

powtórzone na wniosek Zamawiającego lub Oferenta, nie więcej jednak niż dwukrotnie. Pomimo 

odmowy Oferenta udziału w negocjacjach cenowych lub braku z jego strony ustępstw cenowych w 

trakcie negocjacji, Oferent ten może być wezwany przez Zamawiającego do złożenia oferty pisemnej 

zgodnie z pkt 10 niżej  

8. Zamawiający może bez przeprowadzania negocjacji lub po ich zakończeniu zaprosić Oferentów, którzy 

złożyli najniższe cenowo oferty do udziału w aukcji elektronicznej. W zaproszeniu Zamawiający 

określi dokładny czas przeprowadzenia tej aukcji 

9. Sposób przeprowadzenia aukcji elektronicznej jest opisany niżej w rozdziale VII ust. 1 specyfikacji oraz 

w załączniku nr 9 do SPP. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest złożenie przez Oferenta 

wadium w terminie i w sposób określony niżej w rozdziale VI ust. 5-6 specyfikacji 

Miejsce i forma złożenia ofert pisemnych (po negocjacjach cenowych lub aukcji) 

10. Każdy z oferentów, który w terminie związania ofertą zostanie wezwany przez Zamawiającego do 

złożenia oferty w formie pisemnej (niezależnie od tego, czy w trakcie negocjacji cenowych lub aukcji 

jego oferta została zmieniona poprzez obniżenie cen ofertowych), zobowiązany jest w terminie 7 dni 
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od otrzymania wezwania do dostarczenia Zamawiającemu do jego biura zarządu w Gdyni w dwóch 

egzemplarz kompletnej pisemnej oferty składającej się z: 

podpisanej jednostronnie umowy o prace projektowe wraz z następującymi również jednostronnie 

podpisanymi załącznikami: 

a) załącznik nr 1 – liderzy zespołu projektowego i podwykonawcy  

b) załącznik nr 2 – zestawienie rzeczowo-finansowe 

c) załącznik nr 3 – harmonogram płatności 

d) załącznik nr 4 – pytania i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu 

e) załącznik nr 5 – Specyfikacja Przedmiotu Przetargu znak PCC/GDY/206/2020 bez załączników 

do SPP 

Jeśli dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Oferenta przez osoby podpisujące 

oferty pisemne (po aukcji) są inne niż dostępne w KRS lub CEIDG, to wymagane będzie załączenie 

także oryginałów takich umocowań.  Jeśli pisemne potwierdzenie dotyczy oferty złożonej przez 

konsorcjum, to wraz z oryginałem umowy konsorcjalnej, załączenia wymagają oryginały dokumentów 

uprawniających osoby podpisane pod umową konsorcjalną do reprezentowania stron umowy 

konsorcjalnej, chyba że są dostępne w KRS lub CEIDG     

11. W treści umowy o prace projektowe Oferent zobowiązany jest uzupełnić miejsca wykropkowane, a 

w szczególności wpisać wysokość cen jakie finalnie zaoferował w trakcie negocjacji cenowych (albo w 

aukcji elektronicznej), a jeżeli nie obniżył cen w trakcie negocjacji (lub nie uczestniczył aktywnie w 

aukcji), to wpisać wysokość cen przedstawionych w ofercie wstępnej  

12. Jeżeli Oferent w trakcie negocjacji lub aukcji dokonał obniżenia łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 

netto za realizację prac projektowych (Cena A) w stosunku do wysokości przedstawionej w ofercie 

wstępnej, to gdy zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia ofert pisemnej, wtedy powinien 

w edytowalnej wersji załącznika nr 2 do umowy (w pliku w formacie xlsx) dokonać obniżenia kwot 

wszystkich lub wybranych przez siebie wynagrodzeń składających się na Cenę A, tak aby ich suma 

równała się najniższej Cenie A zaoferowanej w trakcie negocjacji albo wylicytowanej przez niego w 

aukcji. Następnie tak zmienioną treść załącznika nr 2 do umowy, po wydrukowaniu podpisaniu i 

parafowaniu wszystkich stron, powinien załączyć do pisemnej oferty 

13. Treść załącznika nr 1 do umowy powinna być, identyczna z jego treścią przygotowaną i przesłaną 

wcześniej przez Oferenta zgodnie z ust. 5 lit. a) wyżej. Treść pozostałych załączników do umowy nr 3 

– nr 8 powinna być zgodna z ich treścią opublikowaną na stronie Zamawiającego  

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ w ostatniej wersji, jaka była obowiązująca przed terminem 

składania ofert wstępnych 

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/
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14. Zamawiający wezwie do złożenia oferty pisemnej w sposób wskazany wyżej w ust. 8-11 tego Oferenta, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę wstępną lub który w trakcie negocjacji lub aukcji dokonał najdalej 

idącego obniżenia cen ofertowych (wyrażonego wskaźnikiem „W”).  Jeśli Oferent ten nie złoży 

pisemnej oferty w wymaganym terminie albo złożona na piśmie oferta nie będzie spełniać wymagań 

określonych w specyfikacji, w szczególności będzie niezgodna z ofertą cenową złożoną przed lub w 

trakcie aukcji, wtedy Zamawiający przed upływem terminów związania ofertą, będzie mógł wezwać do 

złożenia pisemnej oferty następnego z Oferentów, w kolejności wynikającej z uzyskanego przez 

każdego z nich wysokości wskaźnika „W”  

15. Jeżeli Oferent uczestniczący w aukcji elektronicznej odmówi złożenia oferty pisemnej lub nie dostarczy 

jej Zamawiającemu w wymaganym terminie albo złoży ją w niewłaściwej formie lub o treści nie 

spełniającej wymagań określonych w specyfikacji, i nie dokona zmian lub uzupełnień w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż jeden tydzień, wtedy Zamawiający jest 

uprawniony do zatrzymania wadium, o którym mowa niżej w rozdziale VI specyfikacji   

16. Wyjaśnienia dodatkowe: 

1) Harmonogram płatności stanowiący załącznik numer 3 do umowy, określa kamienie milowe 

dotyczące płatności związane z terminami realizacji umowy, o których mowa wyżej w rozdziale III 

specyfikacji 

2) Oferta wstępna oraz oferta pisemna powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta w chwili składania podpisu. Do oferty wstępnej (przesłanej e-mailowo) należy 

załączyć skany dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących ofertę, o ile jest to 

wymagane zgodnie z ust. 5 lit. d) i e) wyżej. Do oferty pisemnej należy załączyć oryginały takich 

dokumentów (jeśli są inne niż dostępne w KRS lub CEIDG), a jeżeli ofertę pisemną składa 

konsorcjum – także dokumenty wymagane zgodnie z ust. 10 w rozdziale VII niżej. Jeśli w okresie 

pomiędzy złożeniem oferty wstępnej a złożeniem oferty pisemnej nastąpiła zmiana reprezentacji 

Oferenta lub z innych powodów oferta pisemna podpisywana jest przez inne osoby, wtedy do oferty 

pisemnej należy załączyć dokumenty potwierdzające aktualne umocowanie 

3) Wysokości wynagrodzenia (Ceny ofertowe) należy wyrazić w walucie polskiej PLN. Podając ceny 

ofertowe należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym zawarte we wzorze umowy o prace projektowe stanowiącej 

załącznik do SPP nr 10 

4) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. W przypadku złożenia przez Oferenta więcej 

niż jednej oferty, Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko ofertę o najniższym 

wskaźniku „W” 

5) W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w ofercie wstępnej lub w ofercie pisemnej, 

Zamawiający może na każdym z etapów przetargu wezwać Oferenta do złożenia uzupełnień oferty 
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lub wyjaśnień, wyznaczając termin na ich złożenie. Jeżeli wezwanie dotyczy oferty pisemnej, termin 

wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż jeden tydzień. Brak pozytywnej 

odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie może być interpretowany przez Zamawiającego 

jako rezygnacja Oferenta z dalszego udziału w przetargu 

6) W związku z udostępnianiem przez Zamawiającego plików z materiałami przetargowymi także w 

formie edytowalnej, Oferenci powinni weryfikować ich treść z wersją nieedytowalną, która jest 

wersją obowiązującą  

7) Termin ważności oferty wstępnej (także zmienionej w wyniku negocjacji lub aukcji) wynosi 90 dni 

licząc od ostatniego dnia wyznaczonego na przeprowadzenie negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. 

Do końca tego okresu oferta nie powinna być zmieniona ani cofnięta 

VI. WADIUM 

1. W celu zabezpieczenia skuteczności postępowania aukcyjnego oraz wykonania obowiązku dostarczenia 

kompletnej pisemnej oferty po aukcji zgodnej z wymogami Specyfikacji, Oferent zobowiązany jest do 

wniesienia wadium w formie pieniężnej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

2. Wysokość wadium wynosi 100 tys. zł 

3. Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym wymagane jest, aby w 

treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy 

wadium 

4. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter gwarancji 

nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na jeden ze wskazanych niżej rachunków PCC Intermodal S.A., 

na pierwsze żądanie skierowane listem poleconym bezpośrednio do gwaranta. Gwarancja wadialna 

winna obejmować okres ważności oferty od dnia aukcji elektronicznej do końca terminu związania 

Ofertą. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być przed jej złożeniem uzgodniona 

e-mailowo z Zamawiającym 

5. Gwarancja podpisana przez jej wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinna być 

dostarczona Odbiorcy mailowo, na adres: ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu najpóźniej na dwa dni 

robocze przed dniem wyznaczonym do przeprowadzenia aukcji. Gwarancja wystawiona w formie 

pisemnego dokumentu powinna być na dwa dni robocze przed dniem wyznaczonym do 

przeprowadzenia aukcji, dostarczona na adres biura Zamawiającego w Gdyni 

6. Kwota wadium w formie pieniężnej powinna być uznana na rachunku PCC Intermodal S.A. tj.: BGK 

Oddział we Wrocławiu, dla BGK Oddział we Wrocławiu, dla PLN nr: 77 1130 1033 0018 8179 3520 

0001 najpóźniej na dwa dni przed terminem wskazanym jako dzień aukcji elektronicznej, a 

elektroniczny dowód jego wniesienia przesłany niezwłocznie pocztą e-mail na adres: 

ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu 
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7. Dopuszcza się złożenie wadium wyrażone w walucie EUR w formie w/w gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej na rachunek PCC Intermodal S.A. dla EUR: 50 1130 1033 

0018 8179 3520 0002 SWIFT GOSKPLPW. W przypadku wnoszenia wadium w EUR należy 

zastosować średni kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia gwarancji lub 

z dnia poprzedzającego dokonanie wpłaty wadium na rachunek 

8. Wadium zostanie zwrócone Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy przez Zamawiającego. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone 

niezwłocznie po zawiadomieniu każdego z nich, że jego oferta nie została przyjęta. Wadium zwrócone 

w terminie nie podlega oprocentowaniu.  

9. Wadium może ulec przepadkowi na rzecz Zamawiającego tylko w przypadku, gdy: 

a) Oferent wycofa się z postępowania przetargowego po rozpoczęciu aukcji na platformie zakupowej 

z jego udziałem 

b) Oferent nie dostarczy kompletnej pisemnej oferty (w wersji papierowej) w wyznaczonym terminie 

lub dostarczy ją o treści niezgodnej z wymaganiami specyfikacji, i nie dokona uzupełnienia 

wskazanych braków oferty w terminie jednego tygodnia licząc od daty zawiadomienia w formie 

elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Oferenta w ofercie wstępnej 

VII. DODATKOWE INFORMACJE / WYMAGANIA 

1. Aukcja elektroniczna 

a) aukcja elektroniczna przy użyciu platformy zakupowej grupy PCC ma na celu uzyskanie 

konkurencyjnego poziomu cen ofertowych z tytułu realizacji przedmiotu przetargu  

b) aukcję elektroniczną poprzedzi złożenie oferty wstępnej wraz z wymaganym załącznikami 

wymienionymi wyżej w rozdziale V ust. 5 specyfikacji; do aukcji nie będą dopuszczeni Oferenci, 

którzy nie spełnili warunków dopuszczenia do aukcji 

c) Oferent zobligowany jest dokonać rejestracji siebie jako użytkownika na platformie zakupowej 

Grupy PCC na stronie https://zakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet 

d) aukcja internetowa zostanie poprzedzona indywidualnym/zdalnym szkoleniem każdego z Oferentów 

poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, o którego przeprowadzeniu Oferent 

zaproszony do udziału w aukcji zostanie zawiadomiony z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem 

e) przedmiotem aukcji będzie uzyskanie w toku licytacji dynamicznej najniższego wskaźnika „W”. 

Szczegółowy opis wskaźnika „W” zawarty jest wyżej w rozdziale IV specyfikacji  

f) operator prowadzący aukcję może w każdym momencie zawiesić aukcję powiadamiając 

jednocześnie Oferentów o terminie jej wznowienia 

https://zakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet
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g) w dniu zakończenia aukcji, każdy Oferent po otrzymaniu informacji o zakończeniu aukcji jest 

zobowiązany potwierdzić e-mailowo wylicytowaną ostatecznie przez niego cenę; niezależnie od tego 

potwierdzenia, Zamawiający może wezwać Oferenta do dostarczenia mu kompletnej oferty  

pisemnej, opisanej wyżej w rozdziale V ust. 8-11 specyfikacji 

h) jeżeli w toku postępowania na etapie aukcji będzie tylko jeden Oferent, wówczas z uwagi na to, że 

nie jest możliwe sparametryzowanie aukcji dla jednego Oferenta, oferta wstępna wraz z załącznikami 

będzie uznana jako oferta ostateczna i w oparciu o ceny w niej zawarte Oferent może być wezwany 

przez Zamawiającego do dostarczenia mu kompletnej oferty pisemnej, opisanej wyżej w rozdziale 

V ust. 8-11 specyfikacji, tak jakby została uzyskana w wyniku aukcji 

i) szczegółowe zasady prowadzenia aukcji elektronicznej określa regulamin Warunki udziału w aukcji 

elektronicznej o treści przedstawionej w załączniku nr 9 do SPP  

2. Zespół projektowy 

a) Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami dedykowanymi do realizacji zamówienia. 

Oferent musi dysponować zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składającym się co 

najmniej z następujących specjalistów: 

i. Kierownik Projektu, osoba ta musi posiadać min. następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

 ukończone studia wyższe techniczne 

 posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik projektu tzn. 

posiadać doświadczenie w kierowaniu grupą inżynierów / projektantów, w tym 

wykonania minimum trzech projektów specjalistycznych w branży przeładunkowych 

terminali morskich lub lądowych, lub węzłów kolejowych, lub centrów logistyczno-

dystrybucyjnych w tym platform logistycznych, przy czym przynajmniej jeden z tych 

projektów został wykonany w technologii BIM, o wartości umowy powyżej 2,5 mln 

PLN  

ii. Zespół projektantów w zakresie: 

VIII.2.1 konstrukcyjno–budowlanej 

VIII.2.2 architektonicznej 

VIII.2.3 drogowej 

VIII.2.4 torowej 

VIII.2.5 SRK  

VIII.2.6 trakcyjnej  

VIII.2.7 instalacji i urządzeń CO / HVAC  

VIII.2.8 instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

VIII.2.9 instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych 



 

str. 29 

 

oraz posiadających specjalistyczne kwalifikacje i doświadczenie: 

 ukończone studia wyższe techniczne, 

 doświadczenie w zakresie opracowania projektu technicznego we właściwych 

specjalizacjach pkt. VIII.2.1 – VIII.2.9 dla co najmniej dwóch projektów, o 

wartości każdego z nich przekraczającej 2,5 mln PLN  

b) liderów zespołu projektowego [wykaz osób i ich przygotowanie do projektowania] należy 

przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy  

c) Biuro Projektów będzie miało obowiązek zapewnić realizację zamówienia przez osoby wskazane w 

wykazie osób. W przypadku zaistnienia w toku realizacji zamówienia okoliczności wymuszających 

konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Biuro 

Projektów będzie zobowiązane niezwłocznie zapewnić na każde stanowisko osobę spełniającą 

warunki udziału wskazane w zespole projektowym 

d) Oferent jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 1 do umowy, czy dany członek zespołu 

projektowego stanowi zasób własny Oferenta czy jest pracownikiem podwykonawcy 

e) Weryfikacja wymagań dotyczących zespołu projektowego zostanie przeprowadzona na podstawie 

informacji przedstawionych przez Oferenta w załączniku do oferty [zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy] 

3. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Oferent 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę jak za 

własne działania lub zaniechania. Oferent zobowiązany jest wskazać [zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy] nazwy i adresy podwykonawców oraz jaki zakres realizowanych prac wykona konkretny 

podwykonawca. Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze podwykonawstwo, czyli dalsze powierzanie 

prac podmiotom trzecim przez podwykonawców. Korzystanie przy wykonywaniu umowy z 

podwykonawcy nie wymienionego w Formularzu Ofertowym lub zmiana wskazanego podwykonawcy 

na inny podmiot, wymagać będzie uzasadnienia obiektywnymi okolicznościami i nie może powodować 

obniżenia standardów jakościowych przedmiotu zamówienia 

4. Dedykowani do wykonywania umowy liderzy zespołu projektowego oraz przewidywani 

podwykonawcy powinni zostać wskazani wpierw w załączniku do oferty wstępnej (opisanym wyżej w 

rozdziale V ust. 5 lit. a), a następnie powtórzeni w załączniku nr 1 do umowy - w ofercie pisemnej 

(rozdział V ust. 8 lit. a); treść tego załącznika przesłanego e-mailowo w ofercie wstępnej, powinna być 

taka sama w jak w dokumencie przekazanym Zamawiającemu jako załącznik do oferty pisemnej 

5. Weryfikacja dokumentów i informacji. Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo 

żądać od Oferenta przedstawienia wyjaśnień i dokumentów potwierdzających informacje przedstawione 

w ofercie lub w jej pisemnym potwierdzeniu, załącznikach lub dokumentach dotyczących reprezentacji 
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i konsorcjum. W szczególności dotyczy to informacji o członkach zespołu projektowego, treści 

posiadanej polisy OC, braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym lub z innymi Oferentami. Jeśli 

Oferent nie przedstawi, na wezwanie Zamawiającego, wymaganych wyjaśnień lub dokumentów, 

wówczas jego oferta może zostać odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji. Termin na 

przedstawienie dokumentów zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego, ale nie będzie 

krótszy niż 5 dni  

6. BIM [ang. Building Information Modelling]. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić proces 

projektowy z wykorzystaniem technologii BIM. Ma ona umożliwić Zamawiającemu dostęp do 

wizualizacji lepszego zrozumienia idei projektu, przestrzeni, współdziałania różnych systemów oraz 

wszystkich urządzeń w obiekcie, dzięki którym będzie on w przyszłości funkcjonował. Jednocześnie 

Zamawiający oczekuje, że będzie miał w czasie rzeczywistym dostęp do informacji o projekcie, jego 

kosztach i harmonogramach, będzie mógł również na bieżąco śledzić postęp prac projektowych. Opis 

w zakresie metodyki BIM znajduje się w załączniku nr 11 do SPP 

7. Kwoty zatrzymane. Płatności należne Biuru Projektów na podstawie faktur będą pomniejszane o 

ustalone w umowie o prace projektowe kwoty przeznaczone na zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy i świadczeń gwarancyjnych; jeżeli Biuro Projektów przekaże wymaganej treści gwarancję 

bankową lub ubezpieczeniową, wtedy pomniejszenia nie będą dokonywane, a kwoty wcześniej 

zatrzymane zostaną zapłacone 

8. Wizja lokalna. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferentów. 

Oferenci zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej zobowiązani są zgłosić ten fakt 

Zamawiającemu w formie mailowej na adres: ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu w terminie do 

02.03.2021 roku. Decyduje faktyczna data wpływu e-mail na adres elektroniczny Zamawiającego. 

Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest w terminie od 04.03.2021 do 12.03.2021, po 

wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu dnia i godziny z Zamawiającym 

9. Pytania i odpowiedzi. Oferenci mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego, za pomocą formularza 

pytań i odpowiedzi stanowiącego załącznik nr 12 do SPP, o wyjaśnienie warunków i zakresu prac, 

będących przedmiotem przetargu. Pytania należy przesyłać w formie mailowej na adres: 

ICYTczew_Projektowanie@pcc.eu w terminie do 12.03.2021 roku do godziny 1600. Decyduje 

faktyczna data wpływu e-mail na adres elektroniczny Zamawiającego. Udzielenie odpowiedzi na 

pytania zadane po tym terminie będzie w gestii Zamawiającego 

Zmawiający opublikuje odpowiedzi na pytania w taki sam sposób, w jaki został upubliczniony przetarg, 

bez podania źródła pytania. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego, opublikowana przed terminem 

składania ofert stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy 
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10. Konsorcja. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

przedstawienia umowy regulującej zasady współpracy między członkami konsorcjum oraz 

ustanawiającej lidera konsorcjum umocowanego do kontaktu z Zamawiający w zakresie udziału w 

przetargu i realizacji umowy o prace projektowe. Zgodnie z tym umocowaniem (zawartym w umowie 

lub osobnym pełnomocnictwie) lider konsorcjum będzie nieodwołalnie reprezentował względem 

Zamawiającego pozostałych członków Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy o 

prace projektowe, w tym także przy podpisywaniu aneksów do umowy. Wszelkie oświadczenia lub 

działania leadera konsorcjum uznawane będą także za oświadczenia lub działania pozostałych członków 

konsorcjum, zaś oświadczenia i świadczenia Zamawiającego złożone lub spełnione w stosunku do 

leadera konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych członków konsorcjum. Umowa konsorcjalna 

powinna wskazywać lidera jako członka konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na 

Zamawiającego oraz ustalać zasadę solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za 

zobowiązania członków konsorcjum w stosunku do Zamawiającego, a także uzależniać zmianę treści 

umowy konsorcjalnej od zgody Zamawiającego. Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie 

oferty konsorcjum oznaczać będzie solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum, przez co 

rozumieć należy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366-378 polskiego kodeksu 

cywilnego.  

11. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum, warunki udziału w 

postępowaniu mogą oni spełniać łącznie. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez oferentów z 

potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

12. W przypadku zaistnienia sporu sądowego w związku z robotami budowlano-montażowymi lub po 

odbiorze końcowym, w którym wykonawca robót wskazywać będzie na błędy projektowe, 

obowiązkiem Biura Projektów będzie złożenie oświadczenia o przystąpieniu do sporu sądowego po 

stronie Zamawiającego w charakterze interwenienta ubocznego [art. 76 i nast. K.p.c.]  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia na każdym 

etapie 

14. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 

15. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym lub pomiędzy sobą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru Biura Projektów a Biurem Projektów, polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

Wykluczeniu nie podlegają Oferenci należący do tej samej grupy kapitałowej lub powiązani osobowo, 

jeśli wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie zakłócają konkurencji  

16. Ewentualne spory pomiędzy Zamawiającym i Oferentem będą rozstrzygane przez powszechne sądy 

polskie właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

FIZYCZNYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych] [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest PCC Intermodal SA, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia; dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia: na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pod pełną nazwą: „Brama Pomorza - „Suchy Port” w Zajączkowie Tczewskim jako 

centrum konsolidacyjno-dystrybucyjne wraz z infrastrukturą zapleczową dla portów Gdańska, Gdyni i 

Elbląga”. nazwa robocza zadania inwestycyjnego „ ICY Tczew” 

2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty przewidzianej na złożenie 

oferty wstępnej; dotyczy to danych osobowych przekazanych przez wszystkich składających oferty 

wstępne  

3. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO 

4. osoba fizyczna posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO 
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5. osobie fizycznej nie przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IX. ZAŁĄCZNIKI udostępniane na prośbę oferenta  

załącznik do SPP nr 1 – mapka sytuacyjna działek będących własnością inwestora 

załącznik do SPP nr 2 – założenia operacyjne terminala 

załącznik do SPP nr 3A - koncepcja układu suwnic i stref buforowych 

załącznik do SPP nr 3B – schemat układu torowego wewnątrz terminala 

załącznik do SPP nr 4 – archiwalne badania geologiczne 

załącznik do SPP nr 5 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2017.KPA. 

        MBC.ES.37 z dnia 19 marca 2019 oraz  DOOŚ-WDŚ/ZOO.420 .102.2019.KN.12 z 17 września 2019 r.  

załącznik do SPP nr 6 – wstępna koncepcja Planu Zagospodarowania Terenu 

załącznik do SPP nr 7 – Raport z inwentaryzacji przyrodniczej 2020 

załącznik do SPP nr 8 – Formularz Ofertowy 

załącznik do SPP nr 9 – regulamin Warunki udziału w aukcji elektronicznej 

załącznik do SPP nr 10 – wzór umowy o prace projektowe  

załącznik nr 1 do umowy – liderzy zespołu projektowego i podwykonawcy  

załącznik nr 2 do umowy – zestawienie rzeczowo-finansowe 

załącznik nr 3 do umowy – harmonogram płatności 

załącznik do SPP nr 11 – metodyka BIM 

załącznik do SPP nr 12 – formularz pytań i odpowiedzi 

 


