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Gdańsk dnia 24.07.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Toaleta publiczna przy 
wejściu na plażę nr 60 przy ul. Jantarowej w Gdańsku – rozwój infrastruktury plażowej”

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Terminy wykonania dla każdej lokalizacji

Lp. Przedmiot zamówienia Terminy

1

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
zbiorcze zestawienie kosztów

15.01.2021

2 Nadzór autorski

W okresie realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej będącej 
przedmiotem umowy oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi na te roboty 

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, ze zostanie wybrana oferta z 
najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prosimy o przesłanie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: 
drmg@gdansk.gda.pl w terminie do 29.07.2020r. do godz. 15:00.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura 

Podpisano elektronicznie: 24-07-2020

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku – rozwój infrastruktury plażowej”

2. Podstawa opracowania.

Zamawiający posiada dokumentację projektową „TOALETA PUBLICZNA PRZY WEJŚCIU NA PLAŻĘ

nr 60  przy ul. Jantarowej w Gdańsku, dz. nr 1/1, 1/2 i 2, obręb 0018, opracowaną przez Jednostkę 
Projektową „WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI  ARCHITEKT”, Sopot, ul. Wybickiego 43A, w roku 2017 (zał 
nr 4 do OPZ).

3. Przedmiot zamówienia: 

Teren stanowi własność Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Gdańska, znajduje się w pasie 
ochronnym wydm, jest niezagospodarowany obiektami kubaturowymi, pokryty roślinnością 
charakterystyczną dla pasa piaszczystych wydm nadmorskiego pasa technicznego.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowę zaprojektowano nieduży, parterowy obiekty o 
charakterze całorocznym, o powierzchni zabudowy wynoszącej 34,5 m2.

W skład inwestycji wchodzi budynek toalet ogólnodostępny wraz z niezbędną infrastrukturą 
podziemną oraz przebudowanym układem komunikacji pieszo-jezdnej. Budynek toalety jest 
obiektem niedużym, parterowy o charakterze całorocznym, mieszczący po dwie kabiny sanitarne 
dla kobiet i mężczyzn dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaletę dla niepełnosprawnych. 
Wszystkie pomieszczenia są dostępne z centralnie usytuowanego holu wejściowego. Toalety 
wyposażone będą w dwa stanowiska zewnętrznych pisuarów które będą demontowane na okres 
zimy. Strefa wejściowa toalety jest oddzielona od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem. 
Niezbędnej modyfikacji i przebudowie będzie poddana nawierzchnia chodnika. Trwała, 
nierozbieralna nawierzchnia umożliwi dotarcie osobom niepełnosprawnym zarówno do budynku 
toalety jak i w bezpośrednie pobliże plaży. 

Charakterystyczne parametry techniczne każdego z obiektów:

1) Powierzchnia zabudowy - 34,50 m2
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2) Kubatura - 113,85 m3;
3) Wysokość - 3,30 m;
4) Powierzchnia całkowita -34,50 m2;
5) Powierzchnia użytkowa - 24,71 m2;

Wymiary (długość / szerokość) - 6,90 x 5,00 m; - wraz z zadaszeniem nad wejściem - 6,90 x 6,90 
m;

Ilość kabin sanitarnych ogółem - 5 w tym:

- dla osób niepełnosprawnych - 1
- dla kobiet - 2
- dla mężczyzn - 2
- zewnętrzne pisuary (demontowane na okres zimy) - 2

      Zestawienie powierzchni użytkowych:

- Przedsionek (hol) - 3,91 m2;
- Umywalnia męska - 5,43 m2;
- Toaleta męska - 3,04 m2;
- Toaleta dla niepełnosprawnych - 3,86 m2;
- Umywalnia damska - 5,43 m2;
- Toaleta damska - 3,04 m2;

Przedmiot zmówienia obejmuje: 

a. uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych;
b. aktualizacji inwentaryzacji terenu dla celów projektowych;
c. opracowanie aktualizacji projektu budowlanego;
d. opracowanie aktualizacji projektów wykonawczych branżowych;
e. opracowanie aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
f. sporządzenie aktualizacji przedmiarów robót;
g. sporządzenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
h. sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji zieleni, stosownie do potrzeb;
i. sporządzenie projektu nasadzeń zamiennych, stosownie do potrzeb;
j. Opracowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji

              Pozwolenia na Budowę. 

Ponadto, należy

k. sporządzić wnioski branżowe o aktualizację warunków technicznych 
w odniesieniu do warunków technicznych pozyskanych na potrzeby dokumentacji   
projektowej opisanej w pkt. 5;

l. na mocy zaktualizowanych warunków technicznych uzyskać uzgodnienia lub    
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aktualizacje uzgodnień dla zadania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się, przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości.

3.1. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji 
projektowej wymienionej poniżej.

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana przez  Pracownię 
Projektową „WN ARCHITEKT” Sopot ul. Wybickiego 43A: 

3.1.1. Załącznik nr 4.1. do OPZ obejmuje Projekt Budowlany - toaleta publiczna przy 
wejściu na plażę nr 60.

3.1.2. Załącznik nr 4.2. do OPZ obejmuje Projekt Wykonawczy - toaleta publiczna przy 
wejściu na plażę nr 60.

a) Projekt wykonawczy  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej  w Gdańsku  - branża architektoniczna, 2017 r.

b) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża elektryczna i teletechniczna, 2017 r.

c) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna wewnętrzne instalacje sanitarne, 2017 r.

d) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna przyłącza,  2017 r.

e) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna sieci wod-kan,  2017 r.

f) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża drogowa ,  2017 r.

g) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża konstrukcyjna,  2017 r.

h) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża telekomunikacyjna przyłącze,  2017 r.

3.1.3. Załącznik nr 4.3. do OPZ obejmuje Przedmiary Robót - toaleta publiczna przy 
wejściu na plażę nr 60.

a) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej  w Gdańsku  - branża budowlana, 2017 r.

b) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku  - branża elektryczna i teletechniczna,  2017r.

c) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. Jantarowej 
w Gdańsku  - branża sanitarna wewnętrzne instalacje sanitarne,  2017 r.

d) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna przyłącza,  2017 r.

e) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna sieć kanalizacji sanitarnej,  2017 r.
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f) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr60 przy ul. Jantarowej 
w Gdańsku, sieć  wodociągowa sanitarnej,  2017 r.

g) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku  - branża drogowa ,  2017 r.

h) Przedmiar robót  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku  - branża telekomunikacyjna przyłącze,  2017 r.

3.1.4. Załącznik nr 4.4. do OPZ obejmuje STWiORB - toaleta publiczna przy wejściu na 
plażę nr 60.

a) STWiORB  - Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku – Branża architektura i konstrukcja, 2017 r.

b) STWiORB - Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku, ,  w Gdańsku – Branża elektryczna,  2017 r.

c) STWiORB  - Toaleta publiczna przy wejściu na plaże nr 75 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku – branża sanitarna wewnętrzne instalacje sanitarne, 2017 
r. 

d) STWiORB  - Toaleta publiczna przy wejściu na plaże nr  60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku – branża sanitarna przyłącza, 2017 r.

e) STWiORB  - Toaleta publiczna przy wejściu na plaże nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku – branża sanitarna sieci wod-kan., 2017 r. 

f) STWiORB – Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku  – Branża drogowa, 2017 r.

g) STWiORB – Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 60 przy 
ul. Jantarowej w Gdańsku – Branża telekomunikacyjna przyłącza,  2017 r.

4. Szczegóły zakresu przedmiotu zamówienia.

4.1. W aktualizacji dokumentacji projektowej należy: 
4.1.1. Dla dokumentacji opracowanej w roku 2017 , uzgodnienia, na dzień dzisiejszy 

straciły ważność i należy uwzględnić ich aktualizację, ponadto Zamawiający nie 
wyklucza pojawienia się konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień na potrzeby 
zadania;

4.1.2. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić konieczność usunięcia 
nowopowstałych kolizji w związku z działaniami inwestycyjnymi w obszarze w oparciu 
o pozyskaną mapę do celów projektowych,

4.1.3. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić konieczność koordynacji 
rozwiązań projektowych w związku z ewentualną działalnością inwestycyjną w 
obszarze.

4.2. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie ze złożoną ofertą) 
oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych 
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obiektów budowlanych.
4.3. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia powinna odpowiadać przepisom i 

polskim normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do złożenia w sposób 
prawidłowy przedmiotu zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie dla wykonania 
zadania inwestycyjnego, w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i 
bez wad.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 
oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (realizacja robót 
budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia 
wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, złożone w toku przetargu na realizację 
zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także zajmowania 
stanowiska, w przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania (za 
pomocą elektronicznej poczty) pytań przez Zamawiającego.

4.5. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące 
oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 
uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
wymaganiach zgłaszanych przez  gestorów sieci odnośnie przebudowy ich  infrastruktury. 
Zamawiający dokona wiążących rozstrzygnięć w takich sytuacjach, określając sposób i 
zasady rozwiązania problemów.

4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania.

5. Raport miesięczny:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raz w miesiącu sprawozdania z przebiegu i 
zaawansowania prac projektowych. Raport należy dostarczyć do Zamawiającego za pomocą 
poczty elektronicznej  do 5go dnia następnego miesiąca którego dany raport będzie dotyczył.

5.1.1. Raport miesięczny powinien zawierać:

• Wprowadzenie zawierające ogóle informacje o Inwestycji, Zamawiającym, 

Projektancie i terminach realizacji;

• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w 

odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień 

realizowanych prac;
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• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków 

mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;

• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą 

realizację.
5.1.2. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania Raportu wniesie do 

niego ewentualne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania 
uwag ma obowiązek przedstawienia uzupełnienia Raportu.

5.1.3. Narady techniczne z udziałem Zamawiającego i jednostek wskazanych przez 
Zamawiającego w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz 
przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych organizowane będą po 
wcześniejszym wyrażeniu takiej potrzeby jednej ze Stron. Terminy tych spotkań oraz 
ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu oraz stronom 
zainteresowanym z 5-dniowm wyprzedzeniem. Zamawiający  sporządzi protokół z 
ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym następnym przedstawi zakres 
wykonania ustaleń z poprzedniego.

Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego: 
na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne 
związane z zaawansowaniem prac projektowych.

Na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały Zespół 
Projektowy. 

Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez 

projektantów problemy i ryzyka. 

W spotkaniach będą uczestniczyć również: przedstawiciel Wydziału Projektów 

Inwestycyjnych, użytkownik i inni interesariusze.  

6. Zakres prac projektowych.

6.1. Sporządzenie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do 
celów projektowych.

Opracowaną mapę wraz z potwierdzeniem jej rejestracji we właściwym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej należy przekazać zamawiającemu w formie papierowej (lub 

kalka techniczna) w ilości 1 sztuk oraz elektronicznej w terminie opracowania dokumentacji 

projektowej.
6.2. Aktualizacje inwentaryzacji terenu i obiektów dla celów projektowych.



Zamówienie nr 164/BZP-PU.511.152.2020/BU

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Należy zinwentaryzować wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie.
6.3. Sporządzenie wniosków i wystąpienie o przedłużenie, aktualizację lub wydanie nowych 

uzgodnień od wymaganych instytucji i urzędów, w tym sporządzenie materiałów do 
wydania niezbędnych warunków technicznych gestorów sieci.

Wykonawca wystąpi z wnioskiem do gestorów sieci, stosownie do potrzeb, o wydanie 

warunków technicznych w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowego zadania.

Koszty uzyskania warunków technicznych należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.
6.4. Aktualizacje projektu budowlanego:

6.4.1. Zadanie obejmuje aktualizację wielobranżowego projektu budowlanego 
wymaganego przez Prawo Budowlane dla uzyskania zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej zawierającego m.in.:
 Projekt zagospodarowania terenu;
 Projekt architektoniczno – budowlany; 
 Inwentaryzacje zieleni, terenu i obiektów dla celów projektowych;
 Operat terenowo – prawny z wykazem i powierzchnią zajętych działek;
 Niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie;
 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
6.5. Aktualizacje projektów wykonawczych: 

6.5.1. Obejmującą aktualizację projektów wykonawczych, który należy opracować w 
formie odrębnych opracowań branżowych, obejmujący takie zagadnienia jak:

a) Projekt wykonawczy  - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy 
ul. Jantarowej  w Gdańsku  - branża architektoniczna;

b) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża elektryczna i teletechniczna;

c) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna wewnętrzne instalacje sanitarne;

d) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna przyłącza;

e) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża sanitarna sieci wod-kan;

f) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża drogowa;

g) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża konstrukcyjna;

h) Projekt wykonawczy - toaleta publiczna  przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. 
Jantarowej w Gdańsku  - branża telekomunikacyjna przyłącze.
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6.6. Aktualizacje specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował aktualizacje specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1129) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków 

technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 

katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru.
6.7. Przedmiar robót: 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych.

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych, branż i rodzajów robót 

(lokalizacja, zwymiarowanie). 

Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym 

na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć 

i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych.

Należy uwzględnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U z 2013 r., poz. 1129).
6.8. Kosztorys inwestorski:

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i postaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Założenia wyjściowe do 

kosztorysowania należy uzgodnić z zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu 

inwestorskiego. 
7.9. Zbiorcze zestawienie kosztów.

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych.

7. Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone w:

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 2017r. poz. 1332 z późn. zm.);
 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2012 r., poz.462);

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995r., nr 25, poz.133);

 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych ( DZ.U. 2012 r., poz.463);

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, nr 63, poz. 735);

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278)

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., 
poz. 1570 z późn. zm.)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016r., poz.1966)

 Ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017, poz. 2101 
z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne

 Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r.,poz. 1579 z 
późn. zm.)
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 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389)

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r.,poz. 1129),

 Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
121)

 Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2017, poz. 1073 z późn. zm.)

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r., poz. 519 z 
późn. zm.)

 Ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r.,poz. 1395)

 Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1566),
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 

142 z późn. zm.),
 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 2011, nr 25, poz. 133 z późn. zm.)
 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713  z późn. zm.);

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin  (Dz. U. 2014, poz. 1409);

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408)

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt  (Dz. U. 2016r.,, poz. 2183);

 Ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.)
 Ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r poz. 

1161 z późn. zm.);
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 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18  listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U 2016 r., poz. 2033);

 Ustawie  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2018r. poz. 21) wraz z aktami 
wykonawczymi;

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

 Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 r., 
poz. 2187 z późn. zm.),

 Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017r., 
1260 z późn. zm.)

 Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 r., poz.736 z 
późn. zm.),

 Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., 
poz.1257 z późn. zm.),

 Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z 
późn. zm.),

 Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.),

 Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 
r. poz. 680),

 Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przedmiotowego terenu,

 Zarządzeniu nr 84/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23.01.2015 r. w sprawie 
koordynacji sytuowania projektowanego uzbrojenia terenu na obszarze Miasta Gdańska,

 Obowiązujących ustawach rozporządzeniach, normach projektowania i warunkach 
technicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących 
przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmian w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

1.
8. Nakład dokumentacji:
2.

8.1. Należy przekazać dokumentacje dla każdej części w następującym nakładzie:
 4 egz. projektów budowlanych;
 6 egz. projektów wykonawczych z podziałem na branże;
 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 3 egz. przedmiarów robót;
 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
 2 egz. wniosek o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę.

8.2. Dodatkowo należy przekazać wszystkie opracowania w wersji elektronicznej przez którą 
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rozumie się pliki elektroniczne z rozszerzeniami:
8.2.1. w formie nie edytowalnej – PDF
8.2.2. w formie edytowalnej:

 pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, 
 pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: xls, csv, .ods
 pliki graficzne z rozszerzeniem: dwg,  wraz z plikami referencyjnymi,
 pliki z kosztorysem inwestorskim: ath, 
 plik z kosztorysem inwestorskim uproszczonym w formie edytowalnej z 

rozszerzeniem: xls.
3. Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku 

i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie 
informację (a ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy 
wykonywać w formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń 
i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.

4. Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na 
płycie CD lub DVD zamkniętej dla edycji.

8.3. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 
oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 
elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do 
odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

8.4. Dokumentację należy dostarczyć w trwałych opakowaniach zbiorczych z opisem 
zawartości. Opakowanie winno umożliwiać przenoszenie dokumentacji i jej 
przechowywanie.

8.5. Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji dla zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do ilości 
podanych w punkcie 5. - nakład dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem 
materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 
prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

5.
9. Nadzór autorski;
6.

9.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania 
niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. 

10.2. Za jeden nadzór autorski, jako jednostkę stanowiącą podstawę określenia 
faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ust. 1 powyżej, Zamawiający uzna 
wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego zagadnienia określonego przez 
Zamawiającego w wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, niezależnie od liczby 
projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu poświęconego na opracowanie 
danego zagadnienia

10.3. W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski zostały uwzględnione koszty 
wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania 
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zagadnienia określonego w  wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. 
koszty dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z 
danych, przyjętych do ustalania ceny za 1 nadzór autorski niniejszej Umowy obciąża w 
całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu.”

 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie 
zamawiającego, 

do: 

1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

2. uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

3. niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
4. czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 
5. brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na 

potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. 
 

W ofercie należy przyjąć wartość 15 pobytów  na placu budowy w ramach nadzoru 
autorskiego. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 
ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona 
liczba pobytów skalkulowana zostanie w oparciu o cenę jednostkowa podaną w ofercie. W 
przypadku realizacji nadzoru autorskiego później niż rok od daty odbioru opracowań 
projektowych będących przedmiotem umowy przewiduje się możliwość waloryzacji ceny 
jednostkowej ustalonej dla pełnienia nadzoru autorskiego w oparciu o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, stosownie za każdy rok. 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w 
trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 

7.
10. Materiały wyjściowe do projektowania:
8.

10.1. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące dane 
przekazane w  załączniki nr 4, do niniejszego OPZ:
 Projekt budowlany rok 2017, autor Jednostkę Projektową „WOJCIECH NAPIÓRKOWSKI  

ARCHITEKT”, Sopot, ul. Wybickiego 43A.

http://m.in/
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 Projekt wykonawczy rok 2017, autor Jednostkę Projektową „WOJCIECH 
NAPIÓRKOWSKI  ARCHITEKT”, Sopot, ul. Wybickiego 43A.

10.2. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym staraniem i na własny koszt 
wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia dokumentów w tym 
m.in.:
  Mapy do celów projektowych wraz z bieżącą aktualizacją;
  Wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  Wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania 

zamawiającemu dokumentacji;
 Warunków technicznych gestorów sieci.

9.
11. Znaki towarowe:

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 
znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia 
produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w 
którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie 
wskazanie.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę 
powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyje słów „lub równoważne”. W takim 
przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które 
umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

12. Zakres uzgodnień:
10.
11. Projekty budowlane i wykonawcze należy uzgodnić lub uzyskać aktualizacje z: 
- Zamawiającym
- Urzędem Morski w Gdyni
- Prezydent Miasta Gdańska
- Gdańskim Ośrodek Sportu
- Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku
- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku
- Wody Polskie
- gestorami sieci
- rzeczoznawcami 

1. ds. przeciwpożarowych 
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2. ds. higieniczno – sanitarnych
3. ds. bhp i ergonomii, 

- użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń  z 
projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli wystąpią

- instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w 
trakcie prac projektowych

12.1. Wymagane uzgodnienia winny być zawarte w:
 projektach budowlanych
 projektach wykonawczych poszczególnych branż.

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 
gestorami sieci  z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnień 
międzybranżowych.

12. W przypadku uzyskania opinii z uwagami Wykonawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia ich w projekcie budowlanym/wykonawczym.

13.
13. Wymagania dodatkowe: 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia koordynatora projektu, do obowiązków 
którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu 
projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej Umowie.

13.2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem 
na każdym etapie wykonywania prac projektowych, na etapie postępowania 
przetargowego na realizacje zadania oraz podczas pełnienia nadzoru autorskiego 
podczas realizacji. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i 
miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na 
piśmie. 

13.3. W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 
problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi 
urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez wykonawcę w 
ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

13.4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do 
nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 
spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

13.5. Koszt uzyskania danych  należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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13.6. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, elektrycznej, 
teletechnicznej, sanitarnej.

14. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia Terminy

1

Projekt budowlany, projekty 
wykonawcze, , specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, przedmiary, kosztorysy, 
zbiorcze zestawienie kosztów.

15 styczeń 2021 r.

2 Nadzór autorski

W okresie realizacji 
zadania oraz w  
okresie gwarancji 
jakości  i rękojmi
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Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

OFERTA
...................................................................................................................................................
 (imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: .................................................................mail..................................................................

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na 
„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 
inwestycyjnego pn: „Toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 60 przy ul. Jantarowej w Gdańsku – rozwój 
infrastruktury plażowej”

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp. Przedmiot zamówienia
Wynagrodzenie 

netto zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

1 2 3 4 5

1

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie 
kosztów

……%

Cena netto zł 
za 1 pobyt

Maksymalna 
ilość pobytów

Wynagrodzenie 
netto zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

6 7 8 9 10

5 Pełnienie nadzoru 
autorskiego

15 ……%

Łączne wynagrodzenie brutto 

Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł ……………...........………………………………………………......……………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty. 
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3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że  w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta 
Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, 
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis
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Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku 
niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel 
Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego 
postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,

− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z 
tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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