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I.  Dane Zamawiającego:   

 
Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna (dalej: PGE lub Zamawiający) 
 
Adres: ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk 
NIP 583-000-47-74; KRS 0000365475; Regon 190562236 
Kapitał zakładowy: 14.571.900,00 PLN, opłacony w całości 
Adres strony internetowej: www.pge.pl; e-mail: pge@pge.pl 
Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
 

II.  Tryb postępowania o udzielenie Zamówienia:   

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, o jakim mowa w art. 70 (1)  i 
nast. Kodeksu cywilnego, na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu (dalej: 
Ogłoszenie)  

2. Postępowanie opatrzone jest znakiem: PGE/PAG/206/2021 
3. Oferenci w kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wskazane powyżej 

oznaczenie.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonywaniu 

utwardzeń powierzchni terenu w technologii nawierzchni:  z kruszywa, płyt YOMB, płyt 
drogowych, kostki betonowej, bitumicznej na terenie  Portu Gdańsk, w zakresie bieżących 
potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, na okres 3 lat od dnia podpisania umowy.  
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2.1 Zakres robót będzie określany na bieżąco, według zgłaszanych potrzeb Zamawiającego określony 

szczegółowo w zleceniach. 
Zakres planowanych robót obejmuje m.in: 

 
a) Rozbiórka nawierzchni betonowej przy grubości do 20cm, 
b) Rozebranie tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych, 
c) Rozebranie obrzeży/krawężników na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu i utyliza-

cją, 
d) Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej , 
e) Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy głębokości do 25cm, 
f) Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy głębokości do 25cm - za każdy 

następne 5 cm, 

http://www.pge.pl/#_blank
mailto:pge@pge.pl
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g) Wykonanie nasypu  wraz z zagęszczeniem o grubości 10cm, 
h) Wykonanie wykopu o grubości 10 cm, 
i) Załadunek, z wywozem poza teren portu oraz zagospodarowaniem odpadów budowlanych 

wytworzonych podczas  wykonywania prac rozbiórkowych, 
j) Rozbiórki niezinwentaryzowanych elementów podziemnych (stare fundamenty, itp.), 
k) Załadunek wraz z wywóz poza teren portu i zagospodarowanie ziemi, 
l) Wykonanie podsypki z piasku wraz z  zgęszczeniem przy grubości warstwy do 15cm, 
m) Wykonanie podsypki z piasku wraz z zgęszczeniem przy grubości warstwy do 15cm - do-

płata za każdy następny 1 cm, 
n) Ułożenie warstwy geotkaniny separacyjnej na rozciąganie 100 kN/m w obu kierunkach, 
o) Regulacja wpustu ulicznego, 
p) Regulacja istniejącej  studni sieci sanitarnej/deszczowej - włazu żeliwnego, 
q) Regulacja istniejącego  elementu sieci wodociągowej - zasuwa, hydrant, 
r) Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu infrastruktury sieci sanitarnej/deszczowej - 

właz żeliwny, wpustu ulicznego, 
s) Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu infrastruktury sieci wodociągowej - zasuwa, 

hydrant 
t) Regulacja istniejącego  elementu sieci teletechnicznej- pokrywa studzienna, 
u) Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu infrastruktury teletechnicznej- pokrywa stu-

dzienna, 
v) Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm lub 12x25 cm na 

ławie betonowej z oporem  z korytowaniem , 
w) Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej (z korytowa-

niem i przygotowaniem podłoża), 
x) Wykonanie nawierzchni z nowych płyt drogowych  3,00mx1,5m o grubości 15cmżelbeto-

wych na podsypce piaskowej gr. 10 cm (z zagęszczeniem podłoża), 
y) Wykonanie nawierzchni ze staro użytecznych płyt drogowych żelbetowych na podsypce 

piaskowej gr. 15 cm (z zagęszczeniem podłoża)- materiał zamawiającego, 
z) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości do 8 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej o grubości 10 cm (z zagęszczeniem), 
aa) Przełożenie istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych przy odpowiednim wypro-

filowaniu podłoża,  
bb) Wykonanie nawierzchni z nowych płyt betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 

10 cm (z zagęszczeniem podłoża), 
cc) Wykonanie nawierzchni ze staro użytecznych płyt betonowych typu YOMB na podsypce 

piaskowej gr. 10 cm (z zagęszczeniem podłoża) - -materiał zamawiającego, 
dd) Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie, 
ee) Przełożenie  istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt typu YOMB wraz z profilowaniem 

podłoża, 
ff) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr 20 cm z zagęszczeniem, 
gg) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr 20 cm z zagęszczeniem - do-

płata za każdy 1 cm, 
hh) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 

do 20 cm , 
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ii) Wykonanie nawierzchni  z płyt żelbetowych z betonu C35/45  ze zbrojeniem tradycyjnym 
3,8m x1,5m  o grubości 25 cm, 

jj) Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym rozpro-
szonym 30 kg/m3 przy grubości warstwy do 25 cm, 

kk) Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym rozpro-
szonym 30 kg/m3 - dopłata za każdy następny 1cm powyżej 5cm, 

ll) Wykonanie nawierzchni  z płyt betonowej C35/45 XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 
rozproszonym 30 kg/m3 - dopłata za każdy następny 1cm powyżej 5cm, 

mm) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
o/31,5 is1,00,E2>=120MPa o grubości 35cm, 

nn) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o/31,5 
is1,03,E2>=180MPao grubości 25cm, 

oo) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 o grubości 5cm , 
pp) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęsz-

czeniem walcem samojezdnym warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego 
SMA11,  

qq) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęsz-
czeniem walcem samojezdnym - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego 
AC 16W, 

rr) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęsz-
czeniem walcem samojezdnym - warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego 
AC 8S, 

ss) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęsz-
czeniem walcem samojezdnym - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 6 cm z betonu as-
faltowego AC 11, 

tt) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2, 

uu) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm, 
vv) Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 

30cm 

 
2.2. Warunki realizacji robót. 
2.2.1. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wykonywać roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno–
budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia-jeżeli zajdzie 
taka konieczność; 

b) jeżeli zajdzie konieczność ustanowić kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, elektrycznej, 
sanitarnej itp. wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) jeżeli zajdzie konieczność zapewnić sporządzenie przez kierownika budowy lub osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

d) jeżeli zajdzie konieczność należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 
budowlanych: 

e) - oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi), 
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f) - kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy, 
g) - kopii zaświadczenia wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu 

kierownika budowy na listę jej członków; 
h) przystąpić do wykonywania robót w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia, chyba że 

Zamawiający, określi termin późniejszy w zleceniu; 
i) odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren robót; 
j) stosować przy wykonaniu robót wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i dopuszczone 

do stosowania w budownictwie oraz przedstawić przed ich wbudowaniem dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu lub jednostkowego 
zastosowania w obiekcie; 

k) dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji wnioski materiałowe przed wbudowaniem  
l) uzgadniać na bieżąco warunki prowadzenia robót z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

Zamawiającego; 
m) wykonać wszelkie, potrzebne pomiary, próby, badania i sprawdzenia oraz przygotować 

dokumentację powykonawczą; 
n) doprowadzić teren i jego otoczenie do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót; 
o) powiązać się z niweletom do terenu przyległego. 

3.0 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany bądź zwiększenia zakresu w zależności od potrzeb 
w trakcie realizacji umowy 

IV. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:  
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Oferenci 

mogą przekazywać w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.; 
osobiście; za pośrednictwem posłańca) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 344), z wyjątkiem Oferty wraz z załącznikami.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Oferent winien posługiwać się numerem 
określonym w Ogłoszeniu. 

3. Oferta oraz ewentualne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane  
przez Oferenta pisemnie winny być składane na adres:  

 
Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 

ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk 
Pion Administracyjno – Gospodarczy 

z adnotacją: dotyczy postępowania nr PGE/PAG/206/2021 
 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Oferenta przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu określonym w ust 1.) winny być 
kierowane na adres: przetargi@pge.pl 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami jest  
Pan Marcin Modrzejewski e-mail przetargi@pge.pl.  

mailto:przetargi@pge.pl
mailto:przetargi@pge.pl
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V. Wnoszenie Ofert, termin związania ofertą. 
Oferent będzie związany złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VI.  Warunki wzięcia udziału w postępowaniu  
 

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.2   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży odrębne oświadczenie o 
spełnieniu w/w wymagań zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
2.1 Wykonawców, którzy wyrządzili PGE szkodę nie wykonując umowy/zamówienia lub   
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem 
sądu wydanym w okresie 5 lat.   

 
2.2 Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego;  
 
2.3 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;  
 
2.4 Osoby fizyczne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-
akcyjne, osoby prawne, które lub odpowiednio których wspólnika, partnera lub członka zarządu, 
komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
 
2.5 Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
ust.1 punkt 1.1-1.2.  

 
3. Warunek niepodlegania wykluczeniu zostaje uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

odrębne oświadczenie o braku wystąpienia przesłanek skutkujących wykluczeniem z udziału w 
zamówieniu, zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:  
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4.1 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, w 
tym nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej.   

4.2 nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub o braku 
podstaw do wykluczenia z zamówienia. 

 
5. Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających  
       spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
 

 VII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 

1. Na Ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:  

1.1. Wypełniony Formularz ofertowy. Zamawiający wymaga wykorzystanie wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;  

1.2. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego 
rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy; 

1.3. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub 
dokumenty podpisuje pełnomocnik; 

1.4. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań do wzięcia udziału w postępowaniu, o 
braku podstaw do wykluczenia z udziału w zamówieniu, w tym w zakresie wydania wobec 
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodne z treścią 
stanowiącą Załącznik nr 4 do Ogłoszenia; 

1.5. referencje potwierdzające doświadczenie w  wykonaniu przynajmniej 3 Zamówień na  
roboty budowlanych  o powierzchni ok. 8000m2 na terenie Portu 
Morskiego.(Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy o 
spełnieniu pod warunkiem że będzie w stanie zweryfikować takie doświadczenie w 
posiadanych dokumentach) 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale   

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
6. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 

poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż 
pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale. 
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7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których 
jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.  
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Wymaga się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 
następujący sposób:  

 
________________________________________________________________ 

 
Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 

ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk 
Pion Administracyjno – Gospodarczy 

„Oferta w postępowaniu PGE/PAG/206/2021 - wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na 
działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk na Basenie Górniczym,  N. 

Wiślanym, N. Szczecińskim, N. Oliwskim - umowa ramowa.” 

Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 21.09.2021 r. o godz. 12.15 

i opatrzyć nazwą (firmą) i dokładnym adresem Oferenta. 

 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia nie będzie rozpatrywana.   
Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
Projektu Umowy, po terminie otwarcia ofert.  

13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga 
wykazania, że posiadają one taki charakter, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku 
zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany 
oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. 
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę w formie pisemnej, 

poprzez złożenie nowej oferty wraz z jednoczesnym wnioskiem o wycofanie konkretnej oferty 
złożonej wcześniej. 

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VII i złożyć w siedzibie 
Zamawiającego – pok. 17 (Sekretariat) - do dnia 21.09.2021 r., do godziny 12:00. Oferta może 
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być nadto przesłana przesyłką pocztową lub kurierską, przy czym w tym wypadku decyduje 
faktyczna data wpływu przesyłki. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
rejestracji oferty w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust 1. nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona 
Oferentowi bez otwierania.   

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 21.09.2021 r. o godzinie 12.15.  

5. Otwarcie ofert jest niejawne.  

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny. 
 

1. Wykonawca w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), jak również wszystkie zmiany 
i wyjaśnienia, określi w treści oferty cenę ryczałtową netto, podatek VAT oraz cenę ryczałtową 
brutto (liczbowo i słownie) w złotych polskich (PLN) dla każdego z zakresów w ramach niniejszego 
zamówienia, o których mowa w pkt II 2.1. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz winna gwarantować pełną realizację zamówienia w 
zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo 
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia w sposób należyty i kompleksowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia. 

4. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności 
występujących w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz OPZ i Wzory Umów. 

6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich 
wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących OPZ, w tym Wzorów Umów. 

7. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości 
zamówienia. 

8. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego (w treści Formularza oferty), 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

9. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 
r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 
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10. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 
 

X. Kryteria oceny ofert  
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena 40pkt; 
b) doświadczenie w zakresie w  wykonaniu przynajmniej 3 Zamówień na  roboty 

budowlanych  o powierzchni ok. 8000m2 na terenie Portu Morskiego w ciągu ostatnich 
3 lat od dnia złożenia oferty 20 pkt.; 

c) zdolność do natychmiastowego podjęcia realizacji robót budowlanych 20 pkt 
d) gwarancja i rękojmia – 20 pkt. 

2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg następujących kryteriów oceny ofert: 
a) cena – 40pkt 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” 

 
     cena najniższa 
     x 100 pkt x znaczenie kryterium 40pkt 
    cena oferty ocenianej 
 
b) doświadczenie w zakresie w  wykonaniu przynajmniej 3 zamówień na  roboty budowlanych  
o powierzchni ok. 8000m2 na terenie Portu Morskiego w ciągu ostatnich 3 lat od dnia złożenia 
oferty  – 20 pkt. 
Sposób przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie w zakresie świadczonych usług w 
obiektach kubaturowych o powierzchni minimum 5000 m2 i referencje”: 
- 3 zamówienia lub więcej – 20 pkt 
- 2 zamówienia-10pkt 
- 1 zamówienie – 10 pkt. 
- brak doświadczenia – 0 pkt. 
 
c) zdolność do natychmiastowego podjęcia realizacji robót budowlanych zgodnie z zleceniem – 
20 pkt. 
Sposób przyznawania punktów w kryterium „zdolność do natychmiastowego podjęcia realizacji 
robót budowlanych”: 
- do 2 dni – 20 pkt. 
- od 3-4 dni  – 15 pkt. 
-od 5-6 dni – 10 pkt. 
- od 7-10 dni  – 5 pkt. 
-powyżej 11 dni -0pkt 
d) udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 
budowlane  – 20 pkt. 
Sposób przyznawania punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia ”: 
 
-5 lat – 20 pkt. 
-4 lata -15 pkt. 
-3 lata – 10 pkt. 
-2 lata  – 5 pkt. 
-1 rok -  0 pkt. 
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2.2 Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. Cena + 
doświadczenie + zdolność do natychmiastowego podjęcia realizacji robót budowlanych + 
gwarancja i rękojmia= 100 pkt. 

2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż  może dokonać wyboru oferty o własną analizę ofert. 
 

XI. Pytania do Ogłoszenia  
 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w tym Wzoru 
Umów.  

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni pod warunkiem, 
że zapytanie wpłynie do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert, publikując odpowiedzi na stronie internetowej, w miejscu, w którym 
zostało opublikowane Ogłoszenie.  

3. Jeśli na skutek udzielonych odpowiedzi zaistnieje konieczność zmiany Ogłoszenia w tym Projektu 
Umowy, Zamawiający może przesunąć termin składania Ofert. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie Ogłoszenia. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia Umowy  

1. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin zawarcia Umowy.  
2. Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Wzór Umowy.  
4. Postanowienia ustalone w Projekcie Umowy, mogą podlegać negocjacjom tylko z Oferentem, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
5. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  

XIII. Umowa    
1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru Umowy,  
2. Wykonawca składając ofertę akceptuje jednocześnie treść Wzoru Umowy dla zamówienia. 

Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie 
przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 

4. Zamawiający umożliwia złożenie faktury w formie elektronicznej. 
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5. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, a przed zawarciem umowy 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: polisę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia 
składki/składek. Nieprzedłożenie polisy jest traktowane jako odstąpienie od zawarcia umowy. 

XIV. Informacje Poufne 

1. Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie 
zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną 
przekazane Wykonawcy w jeden z następujących sposobów: 

2.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego 
konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru. 

2.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę. 

3. Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę 
stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela 
Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności). 

XV.  Postanowienia końcowe  
1. Zamawiający może w każdym czasie, bez podania przyczyny, odstąpić od prowadzenia 

postępowania o udzielenie Zamówienia bez dokonywania wyboru oferty. 
2. Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki Zamówienia. 
3. Zamawiający może odrzucić ofertę, której wartość uzna za cenę  rażąco niską i znacząco 

odbiegającą od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.  
4. Każdą zmianę Zamawiający opublikuj na stronie internetowej, w miejscu, w którym opublikował 

Ogłoszenie.   
5. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 

do ogłoszenia. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1:Wzór umowy, 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO, 
Załącznik nr 4: Oświadczenia Oferenta. 
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Załącznik nr 1 Wzór umowy  do ogłoszenia 
 

UMOWA nr _ _ /PGE/PAG/2021 
 

data zawarcia umowy:………………………. 
miejsce zawarcia umowy: Gdańsk 
 
Strony zawierające umowę: 
Zamawiający: 

Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80 – 548) przy ul. Roberta de 
Plelo 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365475, NIP 5830004774, REGON 
190562236, kapitał zakładowy i wpłacony 14.571.900,00 zł, zwana dalej PGE lub Zamawiającym,  re-
prezentowana przez: 

Radosława Stojka – Prezesa Zarządu, 
Adam Kłos – Prokurent, 
 
Wykonawca: 
………………………, z siedzibą w ............. (kod pocztowy ……) przy ul. ……………., zarejestrowana w Są-
dzie Rejonowym …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-
merem KRS ………………., NIP  ………., REGON ………………, kapitał zakładowy i wpłacony …………… zł, 
reprezentowana przez: 
 
…… ………………. - Wykonawca 
 
        
 

§ 1. Przedmiot umowy ramowej  
 

1. Przedmiotem umowy jest: wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budow-
lanych zlokalizowanych na terenie portu Gdańsk na Basenie Górniczym,  N. Wiślanym, N. 
Szczecińskim, N. Oliwskim  - umowa ramowa.                                                            
1.1. Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie utwardzeń powierzchni terenu w technologii na-

wierzchni:  z kruszywa, płyt YOMB, płyt drogowych, kostki betonowej, bitumicznej, zlokali-
zowanych w Porcie Gdańsk w zakresie bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.  

2. Szczegółowy zakres, założenia i warunki realizacji przedmiotu umowy zamieszczone są w:   
2.1. Załączniku nr 3 do umowy, który stanowi jej integralną część. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na podstawie wystawianych zleceń 
przez Zamawiającego w dostosowaniu do bieżących potrzeb.  

4.  Udzielanie zleceń na roboty określone w § 1 ust. 1 będzie przeprowadzane następująco: 
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4.1. Pisemne powiadomienie Wykonawcy o zakresie i technologii robót, zakresie przewidywa-
nych odpadów z rozbiórki i innych warunkach realizacji robót planowanych do wykonania. 
W powiadomieniu zostanie wskazana osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień, nego-
cjacji i uściślenia warunków zlecenia. 

4.2. Przedstawienie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od powiadomienia (określonego w ust. 
4.1.) oferty na wykonanie planowanych robót, z określeniem: 

4.2.1. technologii i rodzaju stosowanych materiałów (jeżeli będą wykorzystywane),  
4.2.2. kwoty wynagrodzenia – ceny jednostkowe nie może być wyższa od cen jednostko-

wych ujętych w  formularzu ofertowym Wykonawcy,  
4.2.3. rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe lub kosztorysowe – według wniosku Zamawiają-

cego), 
4.2.4. terminu wykonania,  
4.2.5. okresu rękojmi (zgodnie z złożoną ofertą ),  
4.2.6. sposobu rozliczenia odpadów  w tym elementów metalowych , które powstaną w 

trakcie realizacji robót.  
4.2.7. innych warunków realizacji wg potrzeb Zamawiającego .  

4.3. Negocjacje, uzgodnienia i doprecyzowanie warunków oferty – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  
4.4. Przekazanie przez Zamawiającego zlecenia dla Wykonawcy, każdorazowo określającego: za-
kres prac, termin wykonania, wynagrodzenie, okres rękojmi, zasady postepowania i rozliczenia 
odpadów w tym  metali oraz ewentualnie inne warunki realizacji zlecenia, a także osobę upo-
ważnioną do realizacji zamówienia. 
 

§ 2. Termin realizacji  
 

1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na  okres: […………] – […………]( 3 lata od 
podpisania umowy): 

2. Wykonawca potwierdza , że przed podpisaniem niniejszej umowy , przy zachowaniu najwyższej 
staranności zapoznał się z ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego oraz dokonał wizji 
lokalnej terenu, a także poznał stan faktyczny. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag i zastrzeżeń co do warunków panujących 
w miejscach wykonywania umowy, w szczególności mogących mieć wpływ na zakres prac, wy-
sokość wynagrodzenia lub terminy wykonania, a także posiada odpowiednie doświadczenie , 
zaplecze materialne, finansowe oraz wykwalifikowany personel wymagane do należytego i ter-
minowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych lub jego 
zadaniem prawdopodobnych przeszkodach w terminowej realizacji Umowy , niezwłocznie , nie 
później niż w terminie 3dni roboczych od wystąpienia przeszkód , pod rygorem utraty prawa do 
powoływania tych okoliczności , dla uzasadnienia swoich roszczeń.  

5. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy nie 
dotyczy zakresów zleceń, które zostały udzielone przez Zamawiającego przed upływem okresu 
wypowiedzenia. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zakresy zleceń w terminach w nich określonych. W 
przypadku dokonania odbioru za datę wykonania zlecenia zostanie przyjęta data zgłoszenia go-
towości do odbioru określona w § 6 ust. 3. potwierdzona przez Zamawiającego ( osobę upoważ-
nioną wskazana w zleceniu) zgodnie z postanowieniami § 6. 

7. Jeżeli w zleceniu termin nie został określony datą kalendarzową, to bieg terminu realizacji zle-
cenia ulegnie zawieszeniu w przypadku wstrzymania robót (w tym braku możliwości przystąpie-
nia do realizacji) spowodowanego potrzebami eksploatacyjnymi portu lub niesprzyjającymi wa-
runkami hydrometeorologicznymi. Wstrzymanie robót może nastąpić z inicjatywy Zamawiają-
cego (nadzór inwestorski wskazany w zleceniu) lub musi być niezwłocznie zgłoszone Zamawia-
jącemu (nadzór inwestorski wskazany w zleceniu) i przez niego pisemnie potwierdzone. 

 
§ 3. Cena i warunki płatności 

 
1. Maksymalna łączna kwota wynagrodzenia, stanowiąca sumę wynagrodzeń za wykonanie zakre-

sów poszczególnych zleceń jakie Zamawiający zamierza udzielić w ramach realizacji przedmiotu 
umowy opisanego w § 1 ust. 1 umowy, wynosi  ………. PLN (słownie złotych: ………………………..). 

2. Podstawą ustalenia wynagrodzeń ofertowych za wykonanie zakresów poszczególnych zleceń 
będą kosztorysy opracowywane przez Wykonawcę wg  cen określonych w ofercie wykonawcy 
za poszczególny zakres robót. Jeżeli zakres robót będzie wykraczał poza określony w ofercie to 
Wykonawca przedstawi kalkulację indywidualną do zlecenia na podstawie kosztorysu szczegó-
łowego. 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzeń ostatecznych (jeżeli w zleceniu ustalono wynagrodzenie kosz-
torysowe) za wykonanie zakresów poszczególnych zleceń będą kosztorysy powykonawcze opra-
cowywane przez Wykonawcę wg cen z oferty.  

4. Kosztorysy powykonawcze podlegają sprawdzeniu przez  osobę upoważnioną wskazaną w zle-
ceniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji każdego zlecenia zostanie powiększone o 
podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie każdego zlecenia obejmuje całkowity koszt wykonania zakresu 
zlecenia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania robót. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie każdego zlecenia będzie płatne przez Zamawiającego na podsta-
wie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru zakresu tego zlecenia. Jeżeli okres realizacji zle-
cenia wynikający z terminu określonego w zleceniu z uwzględnieniem przerwy jego biegu na 
podstawie § 2 ust 8 przekracza 4 tygodnie, dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego 
przed dokonaniem odbioru za wykonane roboty do kwoty (narastająco) stanowiącej równowar-
tość  nie więcej niż 70 % wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, odpowiednio do stopnia zaa-
wansowania robót. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, na kwoty 
ustalane w potwierdzanych przez Zamawiającego ( osoba upoważniona) protokółach ustalenia 
wynagrodzenia za wykonane zakresy robót. 

8. Każda należność za wykonanie przedmiotu zlecenia będzie zapłacona przez Zamawiającego na 
konto wskazane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu rzetelnej i wystawionej 
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we właściwym terminie faktury VAT potwierdzonej kopią u Wykonawcy. W przypadku uchybie-
nia ww. warunkom lub w sytuacji nie przechowywania kopii ww. faktury przez 5 lat, liczonych 
od końca roku, w którym ją wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szcze-
gólności z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie Wyko-
nawca. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię protokołu stanowiącego pod-
stawę wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. PGE oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 
08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zawo-

dową, w zgodności z zasadami wiedzy technicznej w przedmiotowym zakresie, obowiązującymi 
przepisami i normami. Prace należy wykonywać przez wykwalifikowany pod względem zawodo-
wym personel, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.  

2. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu zlecenia odpowiedzialność na 
zasadach ryzyka za szkody wynikłe na przekazanym terenie podczas prowadzenia robót , w 
związku z powyższym poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trak-
cie wykonywania prac.  Wykonawca odpowiada również za warunki BHP, ppoż. oraz ochronę 
środowiska i mienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
3.1. Protokolarne przejęcie terenu w terminie  w ciągu 7 dni od daty przekazania zlecenia 
3.2. Organizacja robót w sposób zapewniający swobodną komunikację i bezpieczeństwo w ob-

rębie wykonywanych robót. 
3.3. Zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 
3.4. Wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowa-
niem i realizacją przedmiotu umowy. 

3.5. Utrzymanie porządku , ochrona mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót, 
zapewnienie dozoru teren 

3.6. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu , na któ-
rym wykonywane są roboty w tym postępu w realizacji prac, stosowanych w ich toku mate-
riałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy. 

3.7. Uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót w zakresie przekazanego zlecenia.  

3.8. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji : środki, maszyny i urządzenia oraz 
wykwalifikowany personel , w tym posiadający niezbędne dla zrealizowania robót upraw-
nienia , przez cały okres realizacji zadania . Jeśli do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu 
umowy konieczny będzie dodatkowy , wykwalikowany personel, Wykonawca zatrudni takie 
osoby na własny koszt. 
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4. Wykonawca odpowiada za szkody związane z realizacją przedmiotu umowy, dotyczące Zama-
wiającego lub osób trzecich, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wyko-
nawca odpowiedzialności nie ponosi.  

5. Wykonawca, w przypadku konieczności podłączenia i doprowadzenia mediów dla celów bu-
dowy, wykona je na swój koszt z punktów wskazanych przez Zamawiającego. Media zostaną 
udostępnione na zasadach określonych odrębną umową.  

6. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy jest Wykonawca, 
który ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami postępo-
wanie z odpadami. W przypadku dokonywania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany 
jest do zwrotu dla Zamawiającego kwoty, jaką uzyskał za przekazane do zagospodarowania od-
pady metali powstałe w wyniku rozbiórki.  

7. W przypadku zatrudniania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania 
zgodnego z postanowieniami zawartymi w art. 6471 – Kodeksu Cywilnego. W szczególności Wy-
konawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu do akceptacji dane Podwykonawcy oraz 
szczegółowy zakres robót jakie mają zostać mu zlecone (przed przystąpieniem podwykonawcy 
do ich wykonania). Brak sprzeciwu Zamawiającego, przesłanego Wykonawcy i Podwykonawcy w 
terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia, uznany zostanie za zgodę na zlecenie zgłoszonego 
zakresu robót Podwykonawcy.  
 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający  przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy do wykonania każdego zlece-

nia, niezwłocznie po przekazaniu zlecenia jednak nie dłużej niż 7 dni.  
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może odpłatnie udostępnić Wykonawcy dodatkowy teren 

pod zaplecze poza obrębem terenu budowy. Odpłatność Wykonawcy zostanie ustalona w od-
rębnej umowie dzierżawy.  

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce poboru oraz określi warunki techniczne 
przyłączenia mediów dla celów budowy.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbiorów poszczególnych zleceń w terminie 
określonym w § 6 ustęp 3.3 umowy 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy także: 
5.1.1. Dokonywanie odbiorów robót oraz końcowego przedmiotu odbioru,  
5.1.2. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie. 
5.1.3.  Jeżeli zajdzie taka konieczność zapewni nadzór inwestorski. 

 
 

§ 6. Odbiory 
 
1. Przedmiotem odbioru są roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonane przy zastosowa-

niu wymaganych przepisów. 
2. Odbiór robót z zakresów wymienionych w § 1 ust. 1 będzie dokonywany przez Zamawiającego 

(osoba określona w § 10 ust. 2) niezwłocznie po zakończeniu ich wykonania. W protokole od-
bioru powinno zostać umieszczone wyszczególnienie wykonanych prac.  
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3. Odbiór robót z zakresu wymienionego w § 1 ust. 1 będzie dokonywany przez Zamawiającego 
według następującej procedury:  
3.1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość zakresu każdego zlecenia do odbioru po wy-

konaniu pełnego zakresu związanych z zrealizowanym zleceniem, w tym wszystkie doku-
menty uzasadniające zawieszenia biegu terminu na podstawie postanowień § 2 ust. 8.  

3.2. Zamawiający potwierdza gotowość do odbioru lub odmawia potwierdzenia podając uzasad-
nienie.  

3.3. Odbiór zakresu każdego zlecenia zostanie przeprowadzony w terminie do 7 dni od potwier-
dzonego przez Zamawiającego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zama-
wiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i dacie odbioru zakresu zlecenia.  

3.4. Dokonanie odbioru zakresu zlecenia przez Zamawiającego musi zostać potwierdzone obu-
stronnie podpisanym protokołem odbioru. W treści protokołu odbioru zostanie wpisany ter-
min wykonania zlecenia jako datę ustaloną na podstawie postanowień § 2 ust 7 z uwzględ-
nieniem ewentualnych przerwania biegu terminu na podstawie § 2 ust 8.  

3.5. W przypadku odmowy odbioru sporządza się protokół odmowy odbioru z podaniem uza-
sadnienia. Protokół odmowy odbioru może być podpisany przez obie Strony lub tylko przez 
przedstawicieli Zamawiającego.  

3.6. W przypadku odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru lub odmowy odbioru Wyko-
nawca, po wykonaniu czynności/ zakresów robót będących powodem tej odmowy, zobo-
wiązany jest ponownie zgłosić gotowość zakresu zlecenia do odbioru. Procedura odbioru 
przebiegać będzie zgodnie z poprzedzającymi ustępami niniejszego paragrafu. 

 
§ 7. Rękojmia, gwarancja, ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 

umowy na okres ……. (zgodnie ze złożoną ofertą). 
2. Czas trwania rękojmi za wady (o których mowa w art. 5561 kodeksu cywilnego), liczony od daty 

protokołu odbioru, na wykonany zakres każdego zlecenia ustala się następująco:  
2.1. …. Miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) na kompleksowo wykonane roboty z nowych ma-

teriałów,   
2.2. Jeżeli ze względu na charakter robót uzasadnione będzie ustalenie innego okresu rękojmi 

będzie to przedmiotem ustaleń i określone w treści zlecenia. 
3. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi, Zamawiający pisemnie powiadomi Wyko-

nawcę o jej stwierdzeniu wyznaczając termin spotkania mającego na celu komisyjne uzgodnie-
nie warunków jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na w/w spotkanie Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o wyznaczonym terminie usunięcia wady.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie dokona tego w ustalonym ter-
minie, Zamawiający może wadę usunąć sam lub przy pomocy innej jednostki gospodarczej, a 
kosztami obciążyć Wykonawcę. 

5. W przypadku wystąpienia wady okres rękojmi na element użytkowy objęty wadą przedłuża się 
o czas liczony od dnia pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wady do dnia jej usunięcia. 
Postanowienia w tej sprawie zapisane zostaną w protokole potwierdzenia usunięcia wady.  
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6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwa-
niu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie…… dni od dnia otrzymania we-
zwania. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możli-
wym terminie, nie dłuższym jednak niż ….dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunięciu wad 
lub usterek , należy zgłosić gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej obejmujące  
prace  określone  w niniejszej umowie, zaś suma ubezpieczenia wynosi   2 000 000,00 zł,  Po-
lisa  ubezpieczeniowa  Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2  do niniejszej umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany do utrzymywania tego ubezpieczenia na swój koszt i ryzyko przez cały okres 
realizacji niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji oraz do okazywania Zamawiającemu 
na każde jego żądanie wszelkich dokumentów ubezpieczenia. 
 

§ 8. Odstąpienie od umowy i kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym z następujących przy-

padków:  
1.1. Wykonawca przynajmniej dwukrotnie nie złożył oferty w terminie określonym przez Zama-

wiającego zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6.  
1.2. Wykonawca przynajmniej dwukrotnie nie przystąpił do wykonywania prac zgodnie z § 1 ust. 

6. podpunkt 6.2. i zwłoka każdorazowo przekraczała okres………. (zgodnie ze złożoną ofertą).  
1.3. Wykonawca przynajmniej dwukrotnie pozostawał w zwłoce w realizacji zlecenia i każdora-

zowo zwłoka przekracza 14 dni. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  100.000PLN. 
3. W przypadkach opóźnień w realizacji zleceń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące 

kary umowne:  
3.1. Za każdy dzień opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę oferty w terminie wymaganym na 

podstawie § 1 ust. 6.2. - w wysokości netto  500,00…. PLN, jednak nie więcej niż 100. 000,00 
PLN za dane zlecenie.  

3.2. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zlecenia w stosunku do terminu w nim określonego 
– w wysokości 1000PLN jednak nie więcej niż 100.000,00 PLN za każde zlecenie.  
 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może 
złożyć w terminie do 60 dni od zaistnienia przyczyn uprawniających go do złożenia takiego 
oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania do wykonania umowy. 

5. Jeżeli kara umowna ustalona na podstawie ustępów poprzedzających niniejszego paragrafu nie 
pokrywa poniesionej szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 
§9. Odpady 

 
1. Wykonawca  jest posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.  
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2. Wykonawca ma obowiązek usuwania odpadów i nieczystości powstałych w trakcie realizacji 
umowy we własnym zakresie i na własny koszt.  

3. W    przypadku    stwierdzenia    nieusunięcia    odpadów,   po   uprzednim   wezwaniu i bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 14 dni PGE będzie 
uprawnione do usunięcia odpadów na koszt i ryzyko Wykonawcy bez  konieczności uprzedniego 
uzyskania zgody sądu,  

§ 10 Zmiana treści umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w szcze-

gólności następujących przypadkach: 
2.1. Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy. W takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy , na 
które zmiana przepisów ma wpływ. 

2.2. Nastąpi zmiana stawki VAT ; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodze-
nia, a kwota netto pozostanie bez zmian. 

2.3. Wystąpi zwiększenie/zmniejszenie cen rynkowych materiałów. 
2.4. Wystąpi podwyższenie płacy minimalnej. 

3. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna , gdy zaistnieją okoliczności niezależne od 
obu stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej: za 
siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter.                  

 

§ 11. Postanowienia dodatkowe 
1. Umowa podlega prawu polskiemu wraz z przepisami miejscowymi oraz wszelkimi innymi aktami 

obowiązującymi na terenie Morskiego Portu w Gdańsku. W kwestiach nie uregulowanych w 
Umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Regulaminu Współpracy z Kontrahentami w 
Spółce Port Gdański Eksploatacja S.A, właściwe dla przedmiotu Umowy przepisy prawa, w szcze-
gólności uregulowania Kodeksu morskiego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w portach morskich i śródlądowych (Dz.U.1993.73.346), przepisy portowe. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wykonywania niniejszej umowy do stosowania się także 
do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów i instrukcji obowiązujących w przedsię-
biorstwie PGE, standardów obowiązujących w profesjonalnym obrocie gospodarczym oraz wy-
tycznych PGE, a w szczególności do: 

2.1. Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w PGE, 

2.2. Zasad bezpiecznego przebywania odwiedzających na terenie PGE, 

2.3. Regulaminu ruchu pojazdów i pieszych po terenie PGE. 

2.4. Zarządzeń wewnętrznych PGE, w tym alertów BHP, 
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3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby uczestniczące w wykonywaniu Umowy z jego 
strony na terenie PGE odbędą szkolenie BHP u kierownika BHP PGE. Wykonawca jest zobowią-
zany do bezpośredniego skontaktowania się z kierownikiem BHP PGE w celu ustalenia szczegó-
łów przedmiotowego szkolenia. Osoby, o których mowa w zdaniach poprzednich, będą mogły 
podjąć wykonywanie jakichkolwiek czynności na terenie PGE po odbyciu przedmiotowego szko-
lenia i uzyskaniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 

 
§ 12 Poufność 

1. Strony zobowiązują się przez czas trwania niniejszej Umowy oraz przez 5 (pięć) lat po jej wyga-
śnięciu: 

a) do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w ro-
zumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(jedn. tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) oraz do ochrony danych osobowych Stron, na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(jedn. tekst Dz. U.  z 2019 r. poz. 1781), w tym zwłaszcza przechowywać wszelkie niepo-
dane uprzednio przez Stronę do publicznej wiadomości informacje lub dane dotyczące 
treści niniejszej Umowy, faktu jej zawarcia, stopnia oraz przebiegu jej wykonania, jak i 
wszelkie inne informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Strony oraz podmiotów 
z nią współpracujących, jak również dostawców, partnerów oraz klientów, w których po-
siadanie weszła Strona w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, podczas lub przy 
okazji współpracy w ramach niniejszej Umowy, bez względu na formę ich utrwalenia lub 
przekazania, choćby nie były one oznaczone jako poufne w żaden sposób lub choćby 
przekazane były w formie ustnej, a w szczególności: wszelkie dane i informacje ekono-
miczne, prawne, finansowe, organizacyjne, techniczne lub technologiczne dotyczące ni-
niejszej Umowy lub Strony, istnienie, treść, charakter, postęp i przebieg wykonania ni-
niejszej Umowy, jak również zaangażowanie weń jakichkolwiek podmiotów, w tym fakt 
prowadzenia rozmów między Stronami (dalej jako: „Informacje Poufne”) i chronić je 
przed ujawnieniem jakiejkolwiek osobie trzeciej przy dołożeniu najwyższej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz dostępnych 
narzędzi i technologii, przy czym w żadnym razie z nie mniejszą starannością niż Strona 
dokłada przechowując i chroniąc przed ujawnieniem własne informacji o podobnym 
charakterze, 

b) do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia tajemnicy Informacji Poufnych, w tym 
do zabezpieczenia środków łączności wykorzystywanych do odbioru i przekazywania In-
formacji Poufnych, 

c) do przechowywania wszelkich Informacji Poufnych wyrażonych w formie materialnej (w 
tym materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki informacji, filmy oraz nośniki 
dźwięku), w sposób uniemożliwiający dostęp do tych Informacji Poufnych przez osoby 
nieupoważnione  

d) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów wykonania niniejszej Umowy.  
1.1. Strony mogą ujawnić Informacje Poufne wyłącznie: 



22 
 

a) swoim pracownikom i współpracownikom, przy czym jedynie tym spośród nich i w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne w ramach niniejszej Umowy, 

b) innej osobie po uprzednim uzyskaniu zgody Strony, której Informacje Poufne dotyczą, 
na piśmie pod rygorem nieważności i dopiero po podpisaniu z taką osobą umowy, za-
pewniającej, iż Informacje Poufne traktowane będą w opisany w niniejszej Umowie spo-
sób, 

c) organom administracji publicznej w zakresie wymaganym przez prawo. 
1.2. Nie będą przez Strony traktowane jako Informacje Poufne informacje, które: 

a) w chwili zawarcia niniejszej Umowy były w posiadaniu Stron i nie były objęte obowiąz-
kiem zachowania ich poufności, 

b) zostały przez Strony opracowane w sposób niezależny, 
c) zostały przez Strony uzyskane ze źródeł innych niż druga Strona bez obowiązku zacho-

wania ich w poufności, 
d) są dostępne publicznie w momencie otrzymania, albo następnie stały się informacjami 

dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, jednakże bez naruszenia przez Strony posta-
nowień niniejszej Umowy. 

1.3. Obowiązek dowiedzenia okoliczności wskazanych w ust. 1.2 powyżej w każdym wypadku 
spoczywać będzie na Stronie wywodzącej z tych okoliczności skutki prawne. 

1.4. Strona, która dowie się o ujawnieniu lub próbie ujawnienia Informacji Poufnych w sposób 
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązana jest do niezwłocznego poin-
formowania Strony, której Informacje Poufne dotyczą, o zaistniałym fakcie oraz pełnej 
współpracy z tą Stroną na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu oraz zapobieże-
nia takim sytuacjom w przyszłości. 

1.5. W przypadku przekazania przez jedną Stronę jakichkolwiek dokumentów, druga Strona zo-
bowiązana jest do ich zwrotu na żądanie najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
żądania. W przypadku przekazania dokumentacji w formie elektronicznej, druga strona zo-
bowiązania jest na żądanie, zniszczyć trwale usunąć dokumentację z wszelkich nośników na 
jakich jest przechowywana. Nie dotyczy dokumentów objętych licencją lub związanych z wy-
konywaniem niniejszej umowy. 

1.6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień 
określonych w powyższych ustępach, druga Strona może żądać naprawienia wynikłej z tego 
tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Strony zobowiązują się powstrzymać od publicznej krytyki oraz nie publikować w jakichkol-
wiek mediach oświadczeń na temat niniejszej Umowy, niezależnie od formy i środka prze-
kazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w której 
obowiązek publikacji nakładają na Stronę obowiązujące przepisy prawa. 

3. Klauzula informacyjna PGE stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 
4. Wykonawca  oświadcza, że przekaże klauzulę informacyjną  Zamawiającego osobom wyzna-

czonym do realizacji przedmiotowej umowy do Umowy, a tym samym Zamawiający spełni 
obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych wobec pracowników i 
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współpracowników wykonawcy, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu pra-
widłowej realizacji Umowy oraz zidentyfikowania i przeciwdziałania sytuacjom potencjalnie 
korupcjogennym. 
 

13§ Postanowienia końcowe 
 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy oraz każdego zle-
cenia jest………………………………. tel. …………, fax …………, e-mail……………… Wykonawca może doko-
nać zmiany osoby odpowiedzialnej, e-maila, faxu i telefonu poprzez pisemne zawiadomienie Za-
mawiającego, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.  

2. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy oraz każdego 
zlecenia:     Sylwia Stolc. : 691 912 240,e-mail Sylwia.Stolc@pge.pl - osoba potwierdzająca pro-
tokoły odbioru  

3. Zamawiający bądź wykonawca może dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej, e-maila, faxu i te-
lefonu poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy/Zamawiającego, bez konieczności zawie-
rania aneksu do umowy. 

4. W zleceniu dot. zakresu określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający wskaże osobę upoważnioną do 
realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu. Osoba upoważniona nie jest uprawniony do podej-
mowania w imieniu Zamawiającego decyzji o wykonaniu robót dodatkowych, w szczególności 
decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający może do-
konać zmiany osoby upoważnionej, e-maila, faxu i telefonu poprzez pisemne powiadomienie 
Wykonawcy, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.  

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją przedmiotu umowy udostępniane są przez 
strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f 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 spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych. Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych za-
mieszczona jest w Załączniku do umowy.  

6. Za zachowanie formy pisemnej w sprawach określonych w umowie będzie uważane:  
6.1. Przesłanie powiadomienia listem poleconym,  
6.2. Doręczenie powiadomienia do rąk własnych osobie wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego para-

grafu.  
6.3. Przekazanie faxem lub e-mailem na numer lub adres wskazany w umowie (nie ma zastoso-

wania do przekazania aneksu o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu).  
7. Za datę pisemnego powiadomienia uważana będzie odpowiednio data potwierdzenia doręcze-

nia listu poleconego, data doręczenia powiadomienia, data potwierdzenia wysłania faxu lub e-
maila. W przypadku przekazania powiadomienia na kilka sposobów określonych w ust. 4 niniej-
szego paragrafu za datę pisemnego powiadomienia uważana będzie najwcześniejsza z ww. dat.  

8. W sprawach nieustalonych w niniejszej umowie Strony obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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9. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wy-
konania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
sporu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych w terminie 30 dni od 
pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań , spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez wła-
ściwy Sąd Powszechny w Gdańsku.  

10. Każda zmiana warunków umowy lub zakresu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
umowy, może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, w for-
mie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.  

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności , przysługującej 
mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.   

12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.  
 
 
Załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną część:  
 
Załącznik nr 1-RODO Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swo-
bodnego przepływu takich danych.  
Załącznik nr 2- Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy  
Załącznik nr 3-Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy.  
Załącznik nr 4- oferta wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
_________________________     ____________________________ 
Wykonawca        Zamawiający    
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
_______________________________________ 

 
Zgodnie z art. 14 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 (dalej: RODO) Port 
Gdański Eksploatacja S.A  informuje, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-548), ul. Roberta de 

Plelo 6 ( Polska), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000365475, NIP: 5830004774, 
REGON: 190562236 tel. +48 343 63 00; e-mail: mail: pge@pge.pl, (dalej: Administrator lub PGE) 

2. Administrator przetwarzał będzie następujące kategorie Pani/Pana danych 
osobowych:………………………………………………………………………………………………….(imię,nazwisko, adres email, nr telefonu.)  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora celem prawidłowego wykonywania zawartej z PGE umowy 
o świadczenie usług sprzątania. Przez wykonanie Umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie 
kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, realizację zobowiązań wynikających z Umowy. Dane osobowe będą także przetwarzane 
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) RODO. 

4. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy Administratora oraz Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk S.A. z siedziba w Gdańsku. Dane mogą zostać im udostępnione w celu umożliwienia świadczenia usług analizy 
danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi LEBAL, przeprowadzenia audytu, w 
zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 3. Ponadto 
dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.     

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, a po realizacji 
tych celów – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji. Przy ustalaniu okresu przetwarzania danych osobowych 
Administrator uwzględnia następujące kryteria: (i) czas obowiązywania stosunku prawnego z Panią/Panem lub z podmiotem 
będącym stroną umowy wskazanej w pkt 3; (ii) wymagania obowiązujących Administratora przepisów prawa; oraz (iii) interes 
prawny Administratora (np. obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi 
organów regulacyjnych). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych 
(art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).Jeśli 
zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku o 
realizację prawa, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania. 

7. Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób: 
• pisemnie na adres Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-548), ul. Roberta de Plelo 6 ( Polska);  
• mailowo na adres: iodo@pge.pl 
• telefonicznie pod numerem telefonu: +48 691 981 932 

8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów według zapisów pkt 3. 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Na: wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na 
terenie Portu Gdańsk na Basenie Górniczym,  N. Wiślanym, N. Szczecińskim, N. Oliwskim  - umowa 
ramowa. 
1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie utwardzeń powierzchni terenu w technologii 
nawierzchni:  z kruszywa, płyt YOMB, płyt drogowych, kostki betonowej, bitumiczne 
zlokalizowanych w Porcie Gdańsk w zakresie bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. 
2. Lokalizacja, opis. 
2.1. Lokalizacja. 
Portu Gdańsk na Basenie Górniczym,  N. Wiślanym, N. Szczecińskim, N. Oliwskim  - umowa ramowa 
Opis. 
2.2. Przewiduje się wykonanie utwardzeń działek budowlanych na obszarach nieutwardzonych, 
lub terenów wcześniej zagospodarowanych. 
3. Zakres robót. 
Zakres robót będzie określany na bieżąco, według zgłaszanych potrzeb Zamawiającego określony 
szczegółowo w zleceniach. 
Zakres planowanych robót obejmuje min: 
 

a) Rozbiórka nawierzchni betonowej przy grubości do 20cm, 
b) Rozebranie tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych, 
c) Rozebranie obrzeży/krawężników na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją, 
d) Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej , 
e) Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy głębokości do 25cm, 
f) Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy głębokości do 25cm - za każdy 

następne 5 cm, 
g) Wykonanie nasypu  wraz z zagęszczeniem o grubości 10cm, 
h) Wykonanie wykopu o grubości 10 cm, 
i) Załadunek, z wywozem poza teren portu oraz zagospodarowaniem odpadów budowlanych 

wytworzonych podczas  wykonywania prac rozbiórkowych, 
j) Rozbiórki niezinwentaryzowanych elementów podziemnych (stare fundamenty, itp.), 
k) Załadunek wraz z wywóz poza teren portu i zagospodarowanie ziemi, 
l) Wykonanie podsypki z piasku wraz z  zgęszczeniem przy grubości warstwy do 15cm, 
m) Wykonanie podsypki z piasku wraz z zgęszczeniem przy grubości warstwy do 15cm - dopłata 

za każdy następny 1 cm, 
n) Ułożenie warstwy geotkaniny separacyjnej na rozciąganie 100 kN/m w obu kierunkach, 
o) Regulacja wpustu ulicznego, 
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p) Regulacja istniejącej  studni sieci sanitarnej/deszczowej - włazu żeliwnego, 
q) Regulacja istniejącego  elementu sieci wodociągowej - zasuwa, hydrant, 
r) Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu infrastruktury sieci sanitarnej/deszczowej - 

właz żeliwny, wpustu ulicznego, 
s) Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu infrastruktury sieci wodociągowej - zasuwa, 

hydrant, 
t) Regulacja istniejącego  elementu sieci teletechnicznej- pokrywa studzienna, 
u) Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu infrastruktury teletechnicznej- pokrywa 

studzienna, 
v) Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm lub 12x25 cm na 

ławie betonowej z oporem  z korytowaniem , 
w) Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej (z korytowaniem 

i przygotowaniem podłoża), 
x) Wykonanie nawierzchni z nowych płyt drogowych  3,00mx1,5m o grubości 15cmżelbetowych 

na podsypce piaskowej gr. 10 cm (z zagęszczeniem podłoża), 
y) Wykonanie nawierzchni ze staro użytecznych płyt drogowych żelbetowych na podsypce 

piaskowej gr. 15 cm (z zagęszczeniem podłoża)- materiał zamawiającego, 
z) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości do 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 10 cm (z zagęszczeniem), 
aa) Przełożenie istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych przy odpowiednim 

wyprofilowaniu podłoża,  
bb) Wykonanie nawierzchni z nowych płyt betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 

10 cm (z zagęszczeniem podłoża), 
cc) Wykonanie nawierzchni ze staro użytecznych płyt betonowych typu YOMB na podsypce 

piaskowej gr. 10 cm (z zagęszczeniem podłoża) - -materiał zamawiającego, 
dd) Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie, 
ee) Przełożenie  istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt typu YOMB wraz z profilowaniem 

podłoża, 
ff) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr 20 cm z zagęszczeniem, 
gg) Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr 20 cm z zagęszczeniem - 

dopłata za każdy 1 cm, 
hh) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 

do 20 cm , 
ii) Wykonanie nawierzchni  z płyt żelbetowych z betonu C35/45  ze zbrojeniem tradycyjnym 

3,8m x1,5m  o grubości 25 cm, 
jj) Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 

rozproszonym 30 kg/m3 przy grubości warstwy do 25 cm, 
kk) Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 

rozproszonym 30 kg/m3 - dopłata za każdy następny 1cm powyżej 5cm, 
ll) Wykonanie nawierzchni  z płyt betonowej C35/45 XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 

rozproszonym 30 kg/m3 - dopłata za każdy następny 1cm powyżej 5cm, 
mm) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o/31,5 

is1,00,E2>=120MPa o grubości 35cm, 
nn) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o/31,5 

is1,03,E2>=180MPao grubości 25cm, 
oo) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C8/10 o grubości 5cm , 
pp) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z 

zagęszczeniem walcem samojezdnym warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu 
asfaltowego SMA11,  
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qq) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z 
zagęszczeniem walcem samojezdnym - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu 
asfaltowego AC 16W, 

rr) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z 
zagęszczeniem walcem samojezdnym - warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu 
asfaltowego AC 8S, 

ss) Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych przy użyciu rozściełacza mas wraz z 
zagęszczeniem walcem samojezdnym - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 6 cm z betonu 
asfaltowego AC 11, 

tt) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2, 

uu) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm, 
ww) Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 

30cm 
 
 
 

4. Warunki realizacji robót. 
4.1. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wykonywać roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia-jeżeli zajdzie 
taka konieczność; 

b) jeżeli zajdzie konieczność ustanowić kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, elektrycznej, sanitarnej itp. 
wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) jeżeli zajdzie konieczność zapewnić sporządzenie przez kierownika budowy lub osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

d) jeżeli zajdzie konieczność należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 
budowlanych: 

- oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi), 

- kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy, 
- kopii zaświadczenia wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu 

kierownika budowy na listę jej członków; 
e) przystąpić do wykonywania robót w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia, chyba że 

Zamawiający, określi termin późniejszy w zleceniu; 
f) odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren robót; 
g) stosować przy wykonaniu robót wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i dopuszczone 

do stosowania w budownictwie oraz przedstawić przed ich wbudowaniem dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu lub jednostkowego 
zastosowania w obiekcie; 

h) dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji wnioski materiałowe przed wbudowaniem  
i)  uzgadniać na bieżąco warunki prowadzenia robót z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

Zamawiającego; 
j) wykonać wszelkie, potrzebne pomiary, próby, badania i sprawdzenia oraz przygotować 

dokumentację powykonawczą; 
k) doprowadzić teren i jego otoczenie do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót; 
l) powiązać się z niweletom do terenu przyległego. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany bądź zwiększenia zakresu w zależności od 
potrzeb w trakcie realizacji umowy 

5. Ustalenie wynagrodzenia za roboty. 
Wynagrodzenie za wykonane roboty ustalane będzie na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę kosztorysu ofertowego lub powykonawczego: 

a) dla robót, za wykonanie których określono ceny jednostkowe, uproszczoną metodą kalkulacji 
kosztorysowej, według formuły: 

Ck = Σ L x Cj 
gdzie: 
Ck - cena kosztorysowa; 
L - ilość jednostek przedmiarowych lub obmiarowych robót; 
Cj - ceny jednostkowe robót wg oferty 
na podstawie: 
- przedmiaru lub obmiaru robót; - cen jednostkowych. 
b) dla robót, za wykonanie których nie określono cen jednostkowych, szczegółową metodą 

kalkulacji indywidualnej  według formuły: 
Ck = Σ ( L x n x c ) + Kp + Z 
gdzie: 
Ck - cena kosztorysowa; 
L - ilość jednostek przedmiarowych lub obmiarowych robót; 
n - jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, sprzętu i środków transportu 

technologicznego; 
c - ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny 

kosztorysowej, jednostkowe ceny nabycia materiałów (ceny zakupu materiałów wraz z 
kosztami zakupu), ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu 
technologicznego; 

Kp - koszty pośrednie, obliczone jako iloczyn wskaźnika narzutu kosztów pośrednich i wartości 
kosztorysowej robocizny i sprzętu (R + S); 

Z - zysk kalkulacyjny, obliczony jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i wartości kosztorysowej 
robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich (R + S + Kp). 

na podstawie: 
- przedmiaru lub obmiaru robót; 
- jednostkowych nakładów rzeczowych robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków 

transportu technologicznego przyjętych z publikowanych katalogów nakładów rzeczowych 
(KNR, KNNR) dla robót zbieżnych z warunkami opisanymi w tych katalogach lub ustalonych w 
drodze analizy indywidualnej: 

- kierując się metodą analogii, interpolacji, ekstrapolacji, 
- odpowiedniej zmiany składników nakładów rzeczowych podanych w w/w katalogach, 
- sporządzając analizę szczegółową rodzaju i ilości czynników produkcji potrzebnych do 

wykonania jednostki robót; 
Lp. Składnik cenotwórczy Maksymalna dopuszczalna wartość składnika cenotwórczego  

1. roboczogodzina netto 16,00   
2. koszt ogólny (od R,S): 55,0 %  
3. koszt zakupu (od M): 7,0 %  
4. zysk (od R,S,Ko) 10,0 %  
5. Materiały (M) nie  wyższe  niż  średnie  ceny  bez  kosztów  zakupu,  wg  wydawnictwa 

Sekocenbud  za  kwartał  poprzedzający  termin  wszczęcia  postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawczego z zastosowaniem współczynnika 1,0. Dla materiałów nie 
notowanych w wydawnictwie Sekocenbud  należy przedstawić kalkulację indywidualną fert )  
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6. Sprzęt (S): nie wyższe niż średnie ceny, wg wydawnictwa Sekocenbud za kwartał 
poprzedzający termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawczego z 
zastosowaniem współczynnika 1,0. Dla sprzętu nie  notowanego  w  wydawnictwie 
Sekocenbud będą stosowane ceny wynikające z właściwych dokumentów (faktur, rachunków, 
ofert)  

Podstawy norm kosztorysowych: aktualne KNR-y.  
W okresie trwania umowy ramowej składniki określone w pkt. 1, 2, 3, 4,  nie będą indeksowane 

- godzinowej stawki robocizny kosztorysowej; 
- cen jednostkowych materiałów z kosztami zakupu, bez podatku od towarów i usług oraz cen 

jednostkowych pracy sprzętu i transportu technologicznego, w wysokościach nie 
przekraczających średnich cen krajowych określonych w aktualnie dostępnej publikacji 
„Orgbud – Serwis”. Dla materiałów nie występujących w publikacji należy przyjąć 
udokumentowane cennikiem, ofertą lub dla kosztorysu powykonawczego fakturą, ceny 
jednostkowe zakupu z zastosowaniem wskaźnika narzutu kosztów zakupu na podstawie w/w 
publikacji, w wysokości jak dla porównywalnych materiałów; 
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Załącznik nr 2: Formularz ofertowy do ogłoszenia 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Postępowanie nr  PGE/PAG/39/2021 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80 – 548), ul. Roberta de Plelo 6, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000365475, NIP 5830004774, REGON 190562236, kapitał zakładowy 
i wpłacony 14.571.900,00 zł 
 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

 

_________________________________________________________________________________
__ 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: 
 
_________________________________________________________________________________
__ 
Wykonawca 
 
_________________________________________________________________________________
__ 
Adres: 
 
_________________________________________________________________________________
__ 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
 

Adres e-mail 
 
_________________________________________________________________________________
__ 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 
 
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony 
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stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych. 

B. CENA OFERTOWA– przeniesiono do załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego, który stanowi 
integralna część oferty 

 
 
 

 

C. DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE W  WYKONANIU PRZYNAJMNIEJ 3 ZAMÓWIEŃ NA  ROBOTY 
BUDOWLANYCH  O POWIERZCHNI OK. 8000M2 NA TERENIE PORTU Morskiego w ciągu ostatnich 
3 lat od dnia złożenia oferty I REFERENCJE: 

Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie wykonywania robót budowlanych 
dla …………*należy podać ile zamówień. 

Uwaga: w załączeniu należy dołączyć dowody potwierdzacie na wykonywanie usługi ( referencje, poświadczenia) od 
Zamawiającego we wskazanym zakresie.  

D. ZDOLNOŚĆ DO NATYCHMIASTOWEGO PODJĘCIA REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Oświadczam, że posiadam zdolność do natychmiastowego podjęcia realizacji robót budowlanych 
w zakresie wykonania utwardzeń powierzchni gruntu w ciągu…………………*należy podać w ciągu ilu dni,  

 

E. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

Oświadczam, że na rzecz Zamawiającego udzielam gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 
budowlane  ………………………*należy podać ile lat.  

 

F. OŚWIADCZENIA: 

1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem w tym Worem Umowy i nie wnosimy do nich 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem); 

 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego według Wzoru Umowy; 
2. osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących zawarcia umowy 

zostanie wskazana Wykonawcy przy wyborze jego oferty. 

H. Oświadczam, że w stosunku do osób, których dane przekazano w ramach niniejszego 
postępowania 
do Port Gdański Eksploatacja S.A. wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 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, ze zm.). 
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I. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 
3. ____________________________________________ 

 
4. ____________________________________________ 

 
5. ____________________________________________ 

 
6. ____________________________________________ 

 
7. ____________________________________________ 

 
8. ____________________________________________ 

 
9. ____________________________________________ 

 
10. ____________________________________________ 

 
Oferta została złożona na _____ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

 
 

_________________________________(podpis czytelny  osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

 
 
       

      
 

Wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu 
Gdańsk na Basenie Górniczym,  N. Wiślanym, N. Szczecińskim, N. Oliwskim 

 

 
. 

 

        

nr poz. opis robót jednostka ilość* cena 
jednostkowa ** 
netto - bez VAT 
[zł/jednostkę] 

cena 
za wykonanie 
robót ** 
netto - bez VAT 

   Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów 
robót 

        

1 Rozbiórka nawierzchni betonowej przy grubości 
do 20cm 

m2 1 000     

2 Rozebranie tymczasowej nawierzchni z płyt 
drogowych, 

m2 1 000     

3 Rozebranie obrzeży/krawężników na podsypce 
piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją 

mb 1 000     

4 Rozebranie chodników na podsypce cementowo-
piaskowej  

m2 500     

5 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni przy głębokości do 25cm 

m2 20 000     

6 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni przy głębokości do 25cm - za każdy 
następne 5 cm 

m2 5 000     

7 Wykonanie nasypu  wraz z zagęszczeniem o 
grubości 10cm 

m2 1 000     

8 Wykonanie wykopu o grubości 10 cm m2 1 000     

9 Załadunek, z wywozem poza teren portu oraz 
zagospodarowaniem odpadów budowlanych 
wytworzonych podczas  wykonywania prac 
rozbiórkowych 

t 600     

10 Rozbiórki niezinwentaryzowanych elementów 
podziemnych (stare fundamenty, itp.) 

t 100     

11 Załadunek wraz z wywóz poza teren portu i 
zagospodarowanie ziemi 

t 20 000     

12 Wykonanie podsypki z piasku wraz z  
zgęszczeniem przy grubości warstwy do 15cm 

m2 20 000     

13 Wykonanie podsypki z piasku wraz z zgęszczeniem 
przy grubości warstwy do 15cm - dopłata za każdy 
następny 1 cm 

m2 20 000     

14 Ułożenie warstwy geotkaniny separacyjnej na 
rozciąganie 100 kN/m w obu kierunkach 

m2 20 000     

15 Regulacja wpustu ulicznego szt 15     

16 Regulacja istniejącej  studni sieci 
sanitarnej/deszczowej - włazu żeliwnego 

szt 15     
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17 Regulacja istniejącego  elementu sieci 
wodociągowej - zasuwa, hydrant 

szt 15     

18 Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu 
infrastruktury sieci sanitarnej/deszczowej - właz 
żeliwny, wpustu ulicznego 

szt 15     

19 Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu 
infrastruktury sieci wodociągowej - zasuwa, 
hydrant 

szt 15     

20 Regulacja istniejącego  elementu sieci 
teletechnicznej- pokrywa studzienna 

szt 15     

21 Regulacja wraz z wymiana na nowy elementu 
infrastruktury teletechnicznej- pokrywa 
studzienna 

szt 15     

22 Ułożenie krawężników betonowych wystających o 
wymiarach 15x30 cm lub 12x25 cm na ławie 
betonowej z oporem  z korytowaniem  

mb 500     

23 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na 
podsypce cementowo - piaskowej (z 
korytowaniem i przygotowaniem podłoża) 

mb 500     

24 Wykonanie nawierzchni z nowych płyt drogowych  
3,00mx1,5m o grubości 15cmżelbetowych na 
podsypce piaskowej gr. 10 cm (z zagęszczeniem 
podłoża) 

m2 20 000     

25 Wykonanie nawierzchni ze staroużytecznych płyt 
drogowych żelbetowych na podsypce piaskowej 
gr. 15 cm (z zagęszczeniem podłoża)- materiał 
zamawiającego. 

m2 8 000     

26 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej o grubości do 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 10 cm (z 
zagęszczeniem) 

m2 1 000     

27 Przełożenie istniejącej nawierzchni wykonanej z 
płyt drogowych przy odpowiednim 
wyprofilowaniu podłoża  

m2 1 000     

28 Wykonanie nawierzchni z nowych płyt 
betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej 
gr. 10 cm (z zagęszczeniem podłoża) 

m2 1 000     

29 Wykonanie nawierzchni ze staroużytecznych płyt 
betonowych typu YOMB na podsypce piaskowej 
gr. 10 cm (z zagęszczeniem podłoża) - -materiał 
zamawiającego 

m2 1 000     

30 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie 
kategorii I-IV mechanicznie 

m2       

31 Przełożenie  istniejącej nawierzchni wykonanej z 
płyt typu YOMB wraz z profilowaniem podłoża 

m2 1 000     

32 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-
31,5 mm o gr 20 cm z zagęszczeniem 

m2 1 000     

33 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-
31,5 mm o gr 20 cm z zagęszczeniem - dopłata za 
każdy 1 cm 

m2 2 000     

34 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu do 20 
cm  

m2 1 000     

35 Wykonanie nawierzchni  z płyt żelbetowych z 
betonu C35/45  ze zbrojeniem tradycyjnym 3,8m 
x1,5m  o grubości 25 cm 

m2 1 000     
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36 Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 
XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 
rozproszonym 30 kg/m3 przy grubości warstwy do 
25 cm 

m2 1 000     

37 Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 
XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 
rozproszonym 30 kg/m3 - dopłata za każdy 
następny 1cm powyżej 5cm 

m2 1 000     

38 Wykonanie nawierzchni  z płyt betonowej C35/45 
XC4,XS3,XF4 ze zbrojeniem stalowym 
rozproszonym 30 kg/m3 - dopłata za każdy 
następny 1cm powyżej 5cm 

m2 1 000     

39 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie o/31,5 
is1,00,E2>=120MPa o grubości 35cm 

m2 1 000     

40 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o/31,5 
is1,03,E2>=180MPao grubości 25cm 

m2 1 000     

41 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
C8/10 o grubości 5cm  

m2 1 000     

42 Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych 
przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęszczeniem 
walcem samojezdnym warstwa ścieralna o 
grubości 3 cm z betonu asfaltowego SMA11  

m2 1 000     

43 Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych 
przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęszczeniem 
walcem samojezdnym - warstwa wiążąca o 
grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W 

m2 1 000     

44   Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych 
przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęszczeniem 
walcem samojezdnym - warstwa ścieralna o 
grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 8S 

m2 1 000     

45 Wykonanie nawierzchni z warstw bitumicznych 
przy użyciu rozściełacza mas wraz z zagęszczeniem 
walcem samojezdnym - warstwa wiążąca 
asfaltowa o grubości 6 cm z betonu asfaltowego 
AC 11 

m2 1 000     

46 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 
0,5kg/m2 

m2 1 000     

47 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 5cm 

m2 1 000     

48 Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 30cm 
 

m2 1000   

  Razem  netto         

      

      
 

 
** - ceny jednostkowe i ceny za wykonanie robót obejmują wykonanie wszystkich części składowych, w tym narzuty, i wszystkie koszty wykonania zakresu 

zamówienia z wyłączeniem podatku VAT, który będzie naliczany do każdej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do wyceny wszystkich pozycji należy przyjmować wykonanie z użyciem wyłącznie nowych materiałów. 
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W wersji edytowalnej Formularza cenowego zaleca się wpisać ceny oferowane przez Wykonawcę w pola zaznaczone kolorem 
niebieskim , obliczenia zostaną dokonane przez formuły excela: 

* ilości poszczególnych rodzajów robót zostały oszacowane przez Zamawiającego wyłącznie w celu  określenia cen 
jednostkowych za poszczególne asortymenty robót budowlanych oraz posłuży do oceny oferty. Nie mogą stanowić podstawy 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. 

   
 

  

   
 
 
………………………… 
pieczęć i podpis 

  

   
osoby/osób 
upoważnionych do 
reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH 
 

_______________________________________ 
 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) Port 
Gdański Eksploatacja S.A  informuje, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-548), ul. Roberta de 

Plelo 6 ( Polska), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000365475, NIP: 5830004774, 
REGON: 190562236 tel. +48 343 63 00; e-mail: mail: pge@pge.pl, (dalej „Administrator) 

 
2. Administrator przetwarzał będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię,nazwisko, adres email, nr telefonu. 

  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora celem prawidłowego wykonywania zawartej z PGE S.A PGE 

umowy o świadczenie usług sprzątania. Przez wykonanie Umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i 
utrzymywanie kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, realizację zobowiązań wynikających z Umowy. Dane osobowe będą 
także przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) RODO. 
 

4. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy Administratora oraz Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk S.A. z siedziba w Gdańsku. Dane mogą zostać im udostępnione w celu umożliwienia świadczenia usług analizy 
danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi LEBAL, przeprowadzenia audytu, w 
zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w pkt 3. Ponadto 
dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.     

 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, a po realizacji 

tych celów – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji. Przy ustalaniu okresu przetwarzania danych osobowych 
Administrator uwzględnia następujące kryteria: (i) czas obowiązywania stosunku prawnego z Panią/Panem lub z podmiotem 
będącym stroną umowy wskazanej w pkt 3; (ii) wymagania obowiązujących Administratora przepisów prawa; oraz (iii) interes 
prawny Administratora (np. obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi 
organów regulacyjnych). 

 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych 

(art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).Jeśli 
zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku o 
realizację prawa, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania. 

 
7. Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób: 

• pisemnie na adres Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-548), ul. Roberta de Plelo 6 ( Polska);  
• mailowo na adres: iodo@pge.pl 
• telefonicznie pod numerem telefonu: +48 691 981 932 

 
 
8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów według zapisów pkt 3. 
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Załącznik nr 4: Oświadczenia Oferenta do ogłoszenia 
 
 
 
...................................................... 
(nazwa/firma, adres Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: 
[………………………………………..…]oświadczamy, że: 

1. nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne* 

 
2. wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wobec czego składamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*: 

a. ……………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………… 
c. ……………………………………………………………………… 
d. ……………………………………………………………………… 

3. Spełniamy / nie spełniamy* Warunki wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Dziale VI,  Ogłoszenia 

4. Istnieją / nie istnieją* podstawy do wykluczenia nas z wzięcia udziału w postępowaniu, o 
których mowa w Dziale VIII ust.2. Ogłoszenia. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 dnia   roku 

miejscowość i data 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo 
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