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Ogłoszenie o przetargu z Kodeksu Cywilnego 
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
NIP: 522-283-83-21 REGON 140886771 
Strona internetowa: www.pansa.pl 

 

Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów art. 701 do 721 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 
W przetargu Zamawiający zamierza wybrać ofertę najkorzystniejszą oraz zawrzeć umowę na 
wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który ją złożył. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia. 

 

Lokalizacja obiektu: DVOR/DME ŻUKOWO MORSKIE, Żukowo Morskie, DZ. 123, 76-150, Darłowo, 
54°24'36.8"N 16°23'17.0"E. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Przedmiotu zamówienia w terminie do 3 
(trzech) tygodni od daty podpisania Umowy przez obie Strony. 

 
Do terminu realizacji nie wlicza się terminów niezbędnych na: 
1. odnalezienie właścicieli i uzyskanie zgody na prace na trasie przebiegu linii kablowej oraz 

uzyskanie służebności na działkach, 
2. dokonanie uzgodnienia z ENERGA Operator dotyczącego wprowadzenia i podpięcia kabla do 

rozdzielnicy ZP Z5300509. 
 

1) Kryterium oceny ofert stanowić będzie łączna cena brutto oferty- 100%. 
 

Wartość punktowa ww. kryterium jest wyliczana wg wzoru: 

C  
CN 100 pkt. 
COB 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych ofercie 
CN – najniższa zaoferowana łączna cena brutto oferty 
COB – łączna cena brutto oferty zaoferowana w ofercie badanej 

1. Zamawiający: 

2. Tryb zamówienia: przetarg 

3. Przedmiot zamówienia: Wymiana przez Wykonawcę uszkodzonego kabla nN, zwanego dalej 
„Kablem”, dla zasilania DVOR/DME Żukowo Morskie 

4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

6. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, badanie i ocena ofert: 
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2) Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania 
formalno – prawne i uzyska najwyższą ilość punktów w ocenie dokonanej w oparciu o kryterium 
oceny ofert wskazane w pkt. 1. 

3) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w 
niewłaściwym miejscu. 

4) Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 
4.1. jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu, 
4.2. będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów. 
5) Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza i który w terminie 

nie złożył wymaganych niniejszym ogłoszeniem dokumentów lub który nie złożył pełnomocnictw, 
albo który złożył wymagane dokumenty zawierające błędy lub który złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie przetargu lub jego 
odwołania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru oferty. 

 

1) Wykonawca związany jest ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą. 

 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku złożenia oferty w 

formie elektronicznej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oferty w formie pisemnej w terminie 7 dni 
od daty powiadomienia o wyborze jego oferty. 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
5) Oferta musi odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 

 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 22.11.2018 roku do 
godz.12.00. 

2) Ofertę    pisemną    należy    złożyć    w    Budynku    Polskiej    Agencji     Żeglugi    Powietrznej,   ul. 
Wieżowa 8, 02-147 Warszawa - Kancelaria. Za datę złożenia oferty pisemnej uważa się datę 
wpływu oferty do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika Zamawiającego. 

3) Ofertę przesłaną elektronicznie należy przesłać na adres e-mail: magdalena.karolak@pansa.pl. 
Za datę złożenia oferty przesłanej elektronicznie uważa się moment wpływu e-mail z ofertą do 
sieci informatycznej Zamawiającego. 

4) Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie 
zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o przetargu. 

 

1) Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest: 

7. Termin związania ofertą: 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert: 

10. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 
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w zakresie merytorycznym: 
Łukasz Fabijański, tel. nr: (+48 22) 574 6058, +48 609069024, adres e-mail: 
lukasz.fabijanski@pansa.pl 

w zakresie handlowym: 
Magdalena Karolak, tel. nr: (+48 22) 574 5153, adres e-mail: magdalena.karolak@pansa.pl . 

2) W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą 
pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą 
faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 

4) Wykonawcy mają prawo wnosić o wyjaśnienie dotyczące treści ogłoszenia lub załączników. 
Zamawiający odpowiada na istotne pytania wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie 
publikacji pytania i odpowiedzi na pytanie (na stronie internetowej, na której opublikowane jest 
niniejsze ogłoszenie), bez ujawnienia źródła zapytania. 

 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
elektronicznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano i wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że 
nie upłynął termin związania ofertą. 

2) Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta 
umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do: 
a) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania 

przyczyn, 
b) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 
c) zmiany treści ogłoszenia, załączników lub terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu, 
e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników, 
f) unieważnienia przetargu w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej 

wymagania przetargu, 
g) zmiany treści ogłoszenia i załączników. 

 

 

Stosownie do art. 13 i 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 
(RODO) informujemy, że : 

11. Zawarcie umowy: 

12. Informacje dodatkowe 

13. Ochrona danych osobowych 
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1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa, 
e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01, przetwarza dane osobowe jako administrator 
danych osobowych; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PAŻP – email: 
inspektorochronydanych@pansa.pl; 

3. Celem działalności PAŻP, w tym m.in. poprzez przetwarzanie danych osobowych, jest 
zapewnienie bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrzną w polskiej przestrzeni 
powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, 
zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z: 
1) przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
2) umowami międzynarodowymi i uchwałami organizacji międzynarodowych, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089), 
zwanej       dalej       "Prawem        lotniczym",        i        wymaganiami        międzynarodowymi, o 
których mowa w art. 3 ust. 4 Prawa lotniczego; 
3) przepisami Prawa lotniczego oraz innymi przepisami, w tym z Kodeksem pracy -art.22, art. 
114,     115,     117,118,120,122,124     (Dział     Piąty     KP),     ustawą     o     ochronie     osób     i 
mienia – art. 5.1, ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych – art. 68, ustawą Prawo 
bankowe – art. 105, ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
– art. 8 i 9, ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - art. 102, pkt 3, ustawą o 
podatku od towarów i usług – art. 106e, ustawą o rachunkowości – art. 21 ust. 1, ustawą 
Ordynacja podatkowa – art. 87, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie naliczania 
odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być 
zawarte w rachunkach - § 14 pkt. 1, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – 
art.25.1, art. 30; ATCO.OR.C.020, ATCO.0R.D.005 Rozporządzenia komisji (UE) 2015/340  z  dnia  
20  lutego  2015,  §32,  §33  ust.  4,  §38   ust.  3,  rozporządzeniem  MIiB     w sprawie licencji i 
świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, rozporządzeniem MIiB z dnia 2 grudnia 
2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych – rozdział 3, § 6, pkt 4, Prawem budowlanym 
art. 32 ust. 4 pkt 2, Kodeksem cywilnym - art. 98, rozporządzeniem komisji (UE) 2015/340 
ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i 
certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem parlamentu 
europejskiego i rady (WE) nr 216/2008, zmieniającym rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 
nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie komisji (UE) nr 805/2011: ATCO.AR.E.010; 
ATCO.OR.B.001, ATCO.OR.B.015, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w 
sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas 
oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy, ustawą Kodeks postępowania 
administracyjnego dział VIII skargi i wnioski art. 221 - 247  oraz rozporządzeniem rady ministrów 
w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,    ustawy     o     systemie     
ubezpieczeń     społecznych     Rozdział     4,     ustawą    o podatku dochodowym od osób 
fizycznych Art. 39, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Rozdział II, art. 72-
75, ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; art. 40a, 40b, 
art. 175 ust. 1, 5, 6 i 7 ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, § 7 
pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno – 
mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych art. 175 ust. 1, 5, 6 i 7 ; 
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4) przepisami 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), w tym szczególnie 
zgodnie z art. 6 i 9; 

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w PAŻP są: 
1) Towarzystwa i firmy ubezpieczeniowe; 
2) Banki; 
3) Wykonawcy usług i świadczeń na potrzeby PAŻP; 
4) Osoby wykonujący działania na rzecz PAŻP w oparciu o umowy cywilno-prawne; 
5) Osoby związane z PAŻP umowami najmu i dzierżawy; 
6) Osoby wykonujące działalność lotniczą; 
7) Osoby reprezentujące instytucje i organizacje współpracujące, zarówno krajowe, jak i 

międzynarodowe (np. Eurocontrol) 
5. Archiwizacja    dokumentów     w     tym     zawierających     dane     osobowe     jest     zgodna   z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 
z poźn. zm) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w 
tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres 
archiwizacji; 

6. Istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,        
prawo        do        wniesienia        sprzeciwu         wobec        przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; 

7. Osoby wchodzące na teren PAŻP, wyrażają zgodę na przetwarzanie własnych danych 
osobowych. Jej brak, w związku z art. 5.1 ustawy o ochronie osób i mienia, oraz w przypadku 
obiektu PAŻP w Warszawie ul. Wieżowa 8, § 5.1.3) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych, 
uniemożliwi wejście na teren obiektów PAŻP; 

8. Informujemy, iż obiekty PAŻP są objęte monitoringiem wizyjnym w związku z art. 5.1 ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

9. PAŻP nie dokonuje profilowania danych osobowych; 
10. Jeżeli PAŻP uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, 

jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. 
 

 Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
 Nr 2 – Druk oferty 

 Nr 3 - Projekt umowy 

14. Załączniki: 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wymiana uszkodzonego kabla nN dla zasilania DVOR/DME Żukowo Morskie 

1) Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana uszkodzonego kabla nN dla zasilania obiektu DVOR/DME 

Żukowo Morskie 

2) Lokalizacja obiektu: DVOR/DME ŻUKOWO MORSKIE, Żukowo Morskie, DZ. 123, 76-150, Darłowo, 

54°24'36.8"N 16°23'17.0"E. 
 

3) Zakres prac obejmuje: 

3.1 Wymianę istniejącego kabla 0,4kV relacji: ZP Z5300509 - ZK-3 DVOR Darłowo o długości 

ok. 800 m. (Uszkodzony kabel YAKY 4x70) 

3.2 Przygotowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej obecną trasę kabla (kabel 

należy poprowadzić po trasie istniejącego kabla). 

3.3 Odnalezienie właścicieli i uzyskanie zgody na prace na trasie przebiegu linii kablowej oraz 

uzyskanie służebności na działkach. 
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Działki przez które przebiega trasa uszkodzonego kabla Obr. Żukowo Morskie: 123, 121/3, 
124, 125, 126, 128/2, obr. Darłowo 4: 10/1, obr. Żukowo Morskie: 129-droga, obr. Darłowo 11: 88- 

droga. 

3.4 Uzgodnienia z ENERGA Operator dotyczące wprowadzenia i podpięcia kabla do 

rozdzielnicy ZP Z5300509. 

3.5 Ułożenie nowej linii kablowej wraz z osprzętem umożliwiającym podpięcie do rozdzielnicy 

na terenie PAŻP - ZK-3 DVOR Darłowo oraz w rozdzielnicy ENERGA Operator ZP Z5300509. 

3.6 Oznaczenie trasy kabla. 

3.7 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

3.8 Wykonanie pomiarów pomontażowych. 

3.9 Uporządkowanie terenu objętego pracami po ich zakończeniu. 

Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami standardu N-SEP-E-004. 

II. Wymagania techniczne i ekonomiczne: 

1) Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio oznakować i wygrodzić drogi transportowe oraz 

ciągi piesze w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 

2) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy. Zaplecze budowy może 

być zlokalizowane na terenie stacji, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Teren zaplecza musi 

być ogrodzony. 

3) Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Należy spełnić wymaganie Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którą obiekt budowlany biorąc 

pod uwagę przewidywany okres budowy i użytkowania, należy projektować i budować w 

sposób określony w przepisach i normach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze realizacji 

obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: 

 dostępu z drogi publicznej, 

 niezakłócania z możliwości korzystania z wody i innych mediów lokalnej  

infrastruktury publicznej, 

 niezakłócania kierunku spływu wód opadowych do rowów melioracyjnych mogący 

wyrządzić określone szkody dla nieruchomości sąsiednich, 

 ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne oraz ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony i/lub oznaczony w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osób korzystających z pozostałej jego części. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych 

przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed 
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uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca  odpowiada  również  za  przestrzeganie  przepisów   i  ochronę  własności  prywatnej       i 

publicznej i jest zobowiązany do prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, których dobra 

mogą być związane z koniecznością przeprowadzenia prac wymaganych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających, odpowiedzialność prawną i finansową 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na prowadzony rodzaj działalności budowlanej. 

Wykonawca na własny  koszt  pokryje  powstałe w  czasie  trwania  robót  wszelkie  szkody  związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace budowlano – montażowe na obiekcie DVOR/DME Żukowo Morskie będą prowadzone w 

pobliżu czynnych urządzeń z zachowaniem ciągłości ruchu. Prace prowadzone będą pod 

nadzorem pracowników PAŻP. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznej organizacji pracy 

i nadzoru ponosi Wykonawca. 

5) Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw 

Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika 

budowy/dziennika remontu. W wewnętrznym dzienniku budowy/ dzienniku remontu należy 

odnotować przebieg prac, mający znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 

robót. Zapisy te powinny być prowadzone na bieżąco. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać 

kolejność i sposób wykonania poszczególnych etapów prac. Należy zgłaszać do odbioru 

Prowadzącemu zadanie remontowe lub Inspektorowi Nadzoru wszystkie roboty zanikające 

bądź ulegające zakryciu. Wszelkie prace budowlano – montażowe należy zrealizować w oparciu 

o dokumentację projektową wykonawczą. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Prace powinny być wykonane 

pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki oraz 

obowiązującymi w Polsce normami. Wszystkie prace powinny być wykonane przez 

wykwalifikowaną siłę roboczą i powinny być wykonywane zgodnie z aktualnym Prawem 

Budowlanym i obowiązującymi na danym terenie przepisami i zarządzeniami. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową, z aktualnymi Polskimi Normami, Świadectwami Zgodności i 

powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wszystkie materiały muszą być dostarczone, 

składowane i instalowane według instrukcji i zaleceń producentów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za właściwe składowanie materiałów. Nie dopuszcza się wykorzystywania 

materiałów uszkodzonych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

http://www.pansa.pl/


Formularz AQ-F3 

Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2225/1013/2018 

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA; 
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09 

NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771 
www.pansa.pl 

str. 9 

 

 

 
 

 
Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2225/1013/2018 

 

odbioru końcowego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany podać na etapie projektu wykonawczego dane dotyczące 

zastosowanych materiałów. Powinien podać oznaczenie i normę dla poszczególnych 

materiałów, producenta i klasę lub gatunek jakości stosowanych materiałów budowlanych. 

Zmiana rodzaju materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Po wykonaniu robót 

budowlano – montażowych należy przywrócić stan początkowy dróg wewnętrznych, 

chodników, kanałów kablowych i innych elementów infrastruktury stacyjnej o ile uległy one 

uszkodzeniom na skutek powadzonych przez Wykonawcę prac. Wykonawca jest zobowiązany 

do sporządzenia dokumentacji fotograficznej realizacji prac zanikowych bądź ulegających 

zakryciu. 

6) Pozostałe wymagania 

W przypadku zgłoszenia przez organy zewnętrzne np. WIOŚ, urząd marszałkowski, sanepid 

zamiaru kontroli w zakresie spełnienia wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych 

od chwili otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o kontroli od organu, który 

będzie ją prowadził. 

7) Termin wykonania zamówienia: do 3 (trzech) tygodni od daty podpisania Umowy przez obie 
Strony. 
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