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Zamówienie nr 175/BZP-PU.511.161.2020/BU    Gdańsk dnia 10.08.2020 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 dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Park wypoczynkowo-
rekreacyjny przy ul. Piecewskiej.”w ramach inwestycji w dzielnicach, zgodnie z przyjętymi uchwałami 
Rad Osiedli i Dzielnic 

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

Lp. Przedmiot zamówienia Terminy 

1 
Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz inwentaryzacja 
zieleni 

4 tygodnie od daty 
zawarcia umowy 

2 
Wystąpienie  z wnioskami o warunki techniczne  (o ile 
okażą się konieczne) 

4 tygodnie od daty 
zawarcia umowy 

3 
Inwentaryzacje przyrodnicze(ornitologiczne), (o ile  będą 
konieczne) 

4 tygodnie od daty 
zawarcia umowy 

4 Koncepcja 
6 tygodni od daty 
zawarcia umowy 

5 Projekt budowlany 
6 miesięcy od daty 
zawarcia umowy 

6 
Projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary, kosztorysy i 
ZZK 

7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy 

7 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 1408.2020r. do godz. 15:00. 

 

Jarosław Małuszek 

Kierownik Zespołu ds. zamówień ustawowych 
Podpisano elektronicznie:10-08-2020 
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Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Formularz ofertowy 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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Zamówienie nr 175/BZP-PU.511.161.2020/BU     Załącznik Nr 1 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na wykonanie kompletniej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pod nazwą: „Park wypoczynkowo-rekreacyjnyny przy ul. 
Piecewskiej.” 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.     
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk,  

ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG  

tel.: 58 320-51-00, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: drmg@gdansk.gda.pl .  

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz 

świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania : Park wypoczynkowo-rekreacyjny na 

działkach nr 80/2 i 81/2 obręb 052 przy ul. Piecewskiej. 

2.2.  Charakterystyka obiektu. 

Objęty zadaniem obszar obejmuje  działki nr nr 80/2 i 81/2 obręb 052 przy ul. Piecewskiej, o łącznej 

powierzchni  3 627 m2,  stanowiące własność Gminy Miasta. Wejście na teren dostępne jest od 

strony  północnej, od ul. Piecewskiej (działka drogowa 70/1 ob. 052). Od strony zachodniej  znajduje 

się wielorodzinny budynek mieszkalny, od strony wschodniej  budynek  biurowy oraz parking, 

stanowiące  własność prywatną. Pomiędzy objętą inwestycją działką 80/2, a położoną na południe  

działką 79/5 stacji benzynowej istnieje kilkumetrowa  różnica terenu. Na granicy działek 

zlokalizowano  betonowy mur oporowy. 

Działki objęte inwestycją o nieznacznym nachyleniu w kierunku południowym, są obecnie 

niezagospodarowane, porośnięte licznymi  drzewami oraz krzewami. W południowej części działki  

znajdują się relikty sadu owocowego oraz mur ceglany wysokości ok. 3m. Na terenie znajdują się 

liczne kamienie  narzutowe.  

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Historycznie teren wzdłuż ulicy  Piecewskiej stanowił niegdyś centrum wsi   Piecki ( Pietzkendorf) 

Początki  wsi sięgają XVw. W  roku 1439 została ona nadana przez Krzyżaków rycerzom Maciejowi 
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z Łostowic i Jakubowi Czanowi.  Na obszarze około 200 ha istniało tu 36 ogrodów. W roku 1698 

przełożonym połączonych szpitali św. Elżbiety i św. Ducha do których wówczas przynależała wieś,  

został Johann Uphagen, który wziął w dzierżawę centrum Piecek. Rodzina Uphagenów zbudowała 

w Pieckach w drugiej  połowie XVIII wieku rokokowy dwór, który istnieje  do dziś w sąsiedztwie 

terenu objętego inwestycją. 

2.3. Program prac projektowych. 

W ramach zadania należy sporządzić dokumentację projektową dla parku sąsiedzkiego 
stanowiącego miejsce  integracji  społeczności lokalnej, zaspokajającego potrzeby wszystkich grup 

wiekowych. W ramach parku należy zaprojektować przestrzeń mieszczącą: 
1) Plac zabaw dla dzieci  różnych grup wiekowych, zawierający także   elementy sensoryczne  

oraz wybrane  urządzenia  dostosowane  dla  dzieci niepełnosprawnych czy o obniżonej 
sprawności. Plac zabaw winien być naturalnie wtopiony w przestrzeń.  

2) Układ ścieżek powielających istniejące przedepty o naturalnej nawierzchni utwardzonej  
gliniasto-żwirowej o szerokości i konstrukcji umożliwiającej  swobodne korzystanie przez  
rodziców z wózkami dziecięcymi czy osoby niepełnosprawne . 

3) Strefy relaksu wyposażone w ławeczki, kosze na śmieci, hamaki  oraz stoliki do gry w szachy  
lub warcaby. 

4) Elementy  wody w postaci fontanny posadzkowej z elementami małej architektury  lub 
oczka wodnego. 

5) Urządzenia rekreacji czynnej typu siłownia na wolnym powietrzu. 

6) Enklawy przyjazne  owadom, ptakom oraz drobnym ssakom: jak łąki kwietne, hotele dla 
owadów,   karmniki,  budki dla ptaków, skupiska zieleni. 

7) Wybieg dla psów zlokalizowany w „dyskretnym” miejscu naturalnie osłoniętym zielenią. 

8) Miejsce na utworzenie ogrodu deszczowego. 

9) Miejsce na utworzenie placu do wyprzedaży sąsiedzkich. 

10) Miejsce na lokalizacje przenośnej toalety typu  toi-toi. 

11) Odniesienia do  historii miejsca w formie tablic informacyjnych. 

12) Elementy małej architektury oraz wyposażenia  typu kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
tablice regulaminowe itp. 

13) Oświetlenie  

14) Monitoring. 

Ogólne zasady kształtowania  przestrzeni.  
Należy dążyć do maksymalnego zachowania istniejącego drzewostanu i wartościowych  krzewów, 

tworząc przestrzeń  o charakterze naturalnym, nieformalnym, wykorzystującym zastaną  florę i 

ukształtowanie terenu oraz ich walory krajobrazowe. Użyte materiały urządzeń, ścieżek i  

elementów  małej architektury, kolorystyka oraz materiał roślinny  powinny tworzyć spójną   całość. 

Charakter miejsca powinien  uwzględniać kontekst historyczny miejsca  i odnosić się do 
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istniejącego tu kiedyś  parku z przełomu  XVIII i XIXw. należącego  do  istniejącego do dziś  w 

sąsiedztwie  Dworu Uphagena. Należy stosować rodzime  gatunki roślin będących   siedliskiem dla 

okolicznej fauny. 

Główne wejścia do parku należy przewidzieć od strony  północnej od ul. Piecewskiej. Od tej strony  

też należy przewidzieć wjazd techniczny dla firm porządkowych. Należy unikać grodzenia terenu z 

wyjątkiem  południowej części działki 80/2. Ze względu na dużą różnicę  wysokości  pomiędzy  

terenem inwestycji a sąsiednią działką   stacji benzynowej należy przewidzieć  przegrody   np. z 

odpowiednio ukształtowanej  zieleni zapewniającej  bezpieczeństwo  użytkownikom parku i 

chroniące przed upadkiem. 

Wzdłuż  zachodniej granicy, równolegle do istniejącej zabudowy mieszkaniowej  należy przewidzieć  

układ zieleni stanowiącej ekran akustyczny. 

Projekt  powinien umożliwiać etapowanie realizacji poszczególnych elementów zagospodarowania 

biorąc pod uwagę  pozyskanie środków  finansowych z różnych źródeł  lub w różnym czasie.  

Szczegółowe zasady kształtowania przestrzeni  określa  załącznik nr 3 „Wytyczne do warunków  

technicznych do projektu „Park wypoczynkowo-rekreacyjny  przy ul. Piecewskiej”. 

 

2.4. Materiały wyjściowe 

Załącznik nr 1 -  sytuacja. 
Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna obecnego zagospodarowania terenu. 
Załącznik nr 3 - „Wytyczne do warunków  technicznych do projektu „Park wypoczynkowo-
rekreacyjny  przy ul. Piecewskiej” 
 

2.5. Zakres prac projektowych:  

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: 

1) Mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzyskanie wypisów i wyrysów 
z ewidencji gruntów; 

2) Inwentaryzacji terenu i obiektów (istniejącego muru ceglanego) w zakresie niezbędnym dla 
celów projektowych; 

3) Inwentaryzacji zieleni; 
4) Inwentaryzacji przyrodniczej (w tym ornitologicznej, chiropterologicznej) – jeżeli będzie 

konieczna w przypadku wycinki drzew czy krzewów stanowiących potencjalne miejsca  
lęgowe; 

5) Wniosków i materiałów niezbędnych do pozyskania warunków technicznych wydanych 
przez  gestorów sieci wraz z ich uzyskaniem; 

6) Wniosków i materiałów  niezbędnych do pozyskania decyzji o lokalizacji  inwestycji celu 
publicznego  wraz z jej uzyskaniem; 

7) Materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych; 
8) Koncepcji zagospodarowania terenu, stanowiącej po zatwierdzeniu przez: Radę Dzielnicy, 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Zamawiającego podstawę do projektu budowlanego; 
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9) Projektu budowlanego wielobranżowego (wykonanego w zakresie i formie niezbędnej do 
uzyskania wymaganych prawem zezwoleń administracyjnych na prowadzenie prac wraz z 
kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie),  

10) Wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z zieleni wraz z projektem  wycinek oraz 
nasadzeń zastępczych, 

11) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
12) Przedmiarów robót, 
13) Kosztorysów inwestorskich, 
14) Zbiorczego zestawienia kosztów, 

 

      Dodatkowo, jeśli będzie niezbędne: 

15)  Wniosków z załącznikami graficznymi o  usunięcie kolizji  z istniejącym uzbrojeniem 
niezbędnych  dla prawidłowego wykonania przedmiotu wraz z ich uzyskaniem, 

16) Uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw od warunków technicznych w zakresie niezbędnym  
dla przedmiotu zamówienia; 

17) Odstępstw od obowiązujących przepisów niezbędnych do zrealizowania inwestycji; 
18) Materiałów do uzyskania wszelkich  decyzji administracyjnych, gdy okażą się niezbędne do 

realizacji inwestycji, w tym: decyzji o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 
, zgód na usunięcie gniazd; 

19) Uzgodnień w zakresie  niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń  i  
realizacji inwestycji np. uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków; 

20) Materiałów niezbędnych do zgłoszenie rozpoczęcia robót przez Zamawiającego; 
 

2.6.    Wytyczne szczegółowe do prac projektowych  

1) Mapa do celów projektowych  

a) Mapa numeryczna i lewostronna  matryca z mapy syt.- wys. winna posiadać  wszystkie 
niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym m.in.: 

− rzędne  dróg, wjazdów do budynków , uzbrojenia, studzienek, rowów  itp. 
− inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm 
− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji  
− oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

w 1 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej matrycy najpóźniej w terminie dostarczenia 

projektu budowlanego. 

b)  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

2) Inwentaryzacja terenu oraz obiektu w zakresie niezbędnym  dla celów projektowych 
winna obejmować istniejące zagospodarowanie terenu wraz z obiektami budowlanymi w 

zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia. 
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3) Inwentaryzacja  istniejącej zieleni winna określać gatunek oraz średnicę drzewa mierzoną  
na wysokości 5cm, ilości pni w przypadku  drzew wielopiennych, w przypadku krzewów 
gatunek, w przypadku   skupisk,   powierzchnię skupiska , stan rośliny. 

4) Inwentaryzacja przyrodnicza -  ocena ornitologiczna i chiropterologiczna bytowania w 
obiekcie gatunków chronionych, sporządzona przez uprawnioną osobę. W przypadku 
stwierdzenia obecności ptaków chronionych lub nietoperzy, Wykonawca zobowiązany 
będzie do ich przeniesienia w miejsce wskazane w ocenie. 

5) Materiały i uzyskanie warunków technicznych gestorów  sieci. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia materiałów i danych do złożenia wniosków 

oraz uzyskania warunków technicznych przed przystąpieniem do prac projektowych w 

zakresie  niezbędnym do realizacji inwestycji i usunięcia   ewentualnych kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem. 

6) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

przewidywane roboty powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania 

obiektu budowlanego.  

W związku z powyższym należy wystąpić do Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Wydział 

Urbanistyki i Architektury z wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, który 

powinien zawierać:  

− załącznik graficzny zawierający określenie granic terenu objętego wnioskiem, 

przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy 

katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie 

oddziaływać, w skali 1:500  

− charakterystykę inwestycji, obejmującą:  

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów - wielkości 

projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,  

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie 

potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,  

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku 

braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.  

7) Materiały do uzyskania wszelkich  decyzji administracyjnych –  materiały należy 
przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej, w zakresie i ilości  niezbędnej dla 
prawidłowego złożenia wniosku  i uzyskania decyzji, w tym do uzyskania zgody na usuwanie 
gniazd ptaków  chronionych ( gdy  ekspertyza ornitologiczna wykaże ich istnienie na terenie  
inwestycji) zgody na wycinki i nasadzenia zastępcze (gdy zajdzie taka konieczność), 
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pozwolenie na budowę. 

8) Koncepcja programowo-przestrzenna  

zawierać część graficzną i opisową, obejmujące rozwiązania projektowe:  

- część opisową: opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 

technologicznych, instalacyjnych i materiałowych  

- projekt zagospodarowania terenu 

- projekt zieleni 

- zestawienie podstawowych danych technicznych i użytkowych,  

- przedstawienie najbardziej charakterystycznych   i niezbędnych do uzupełnienia projektu 

zagospodarowania detali, wybranych  elementów  wyposażenia,  zieleni czy małej  

architektury. 

- widoki lub wizualizację zespołu parku z dwóch wybranych punktów; 

Uwaga:  koncepcja winna być przedstawiona w sposób umożliwiający  prezentację w szerszym 

gronie niezbędnym dla przeprowadzenia konsultacji społecznych na planszach formatu co 

najmniej  A3 w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej  

dokonanie  prezentacji.  

9) Projekt budowlany  

Wielobranżowy projekt budowlany zgodny z wymogami ustawy  Prawo budowlane  winien 

zawierać: 

a) inwentaryzację obiektu do celów projektowych, 
b) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią i drzewostanem .  
c) projekt zagospodarowania terenu,  
d) projekt architektoniczno- budowlany z uwzględnieniem wszystkich branż, 
e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f)         uzgodnienia projektu. 

Dodatkowo zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie pokolorowanego planu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

10) Branżowy projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować w formie odrębnych opracowań branżowych w 

podziale na etapy realizacji. 

a) inwentaryzacja wielobranżowa  terenu zakresie niezbędnym  dla wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

b) inwentaryzację zieleni, 
c) projekt zagospodarowania terenu wraz z uwzględnieniem gospodarki zielenią 

istniejącą i projektowaną, 
d) projekty usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
e) projekt zieleni  i odtworzenia elementów środowiska, w tym gospodarki zielenią i 

nasadzeń  zastępczych, gdy takie będą niezbędne , 
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f)         projekt małej architektury wraz z zestawieniem dostarczanych elementów 
wyposażenia, 

g) projekt konstrukcji (gdy wymagane  będą  np. fundamenty pod posadowienie 
urządzeń  rekreacyjnych lub zabawowych), 

h) projekt instalacji sanitarnych ( zasilania fontanny), 
i)         projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (oświetlenia i monitoringu oraz 

zasilania fontanny), 
j)         projekt przebudowy kolizji, jeśli takie będą miały miejsce, 
k)         projekt prac towarzyszących, 
l)                 projekt zjazdu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (wjazdu na 

działkę  na czas budowy oraz dla firm porządkowych i  pielęgnacji zieleni ?);  
 

UWAGA! 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. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych w zakresie i formie zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego. 

12) 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. 

Przedmiar robót należy sporządzić przy założeniu etapowej realizacji zadania. 

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. 

13) Kosztorys inwestorski. 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
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Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegółowy i przedmiar robót należy wykonać w: 

ATHENASOFT NORMA (*.kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn.)  

Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

Kosztorys inwestorski UPROSZCZONY przedłożyć w formie edytowalnej xls. sporządzony 

wg. załączonego wzoru. 

 

14) Zbiorcze zestawienia kosztów 
Zbiorcze zestawienie kosztów w formie tabelarycznej i edytowalnej plik xls 

 

2.7. Nakład dokumentacji  

− 3 egz. koncepcji, 
− 5 egz. projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia, 
− 5 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym, 
− 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 
− 5 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 
− 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 
− 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów. 

 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości 2 egz., w 

tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF)  i jeden w wersji edytowalnej: 

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt 

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst 

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn, .dxf wraz z plikami referencyjnymi 

 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i 

zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 

rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że 

zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 

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. 

 

2.8.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z dnia 26.06.2019r. 
tekst jednolity,  z późniejszymi zmianami), 
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2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019r. poz.1065 
z  07.06.2020.), 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935 t.j. z 
13.09.2019), 

4) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650), 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

6) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831 z 
29.04.2019r.), 

7) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2019r., poz. 1396 z dnia 
29.07.2019.), 

8) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 tekst jednolity), 

9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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.2004r. nr 130, poz. 1389), 

10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 
(Dz.U.2013 poz.1129 z 24.09.2013r.)  

11) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020, poz.961 z 
29.05.2020r.), 

12) Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 

technicznej. 

Dokumentacja  projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 

zasadami  wiedzy technicznej  obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.  
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2.9.  Zakres uzgodnień: 

Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić z: 

a) Zamawiającym, 
b) Radą Dzielnicy, 
c) Prawnymi właścicielami terenu, 
d) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni  
e) gestorami sieci – jeżeli  zakres prac będzie tego wymagał, 
f) odpowiednimi rzeczoznawcami jeżeli będzie to niezbędne (w tym ds. ppoż., bhp, sanepid) 
g) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych. 
 

Kopie uzgodnień winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach 

wykonawczych poszczególnych branż. 

 

2.10.  Znaki towarowe 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 

jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadniony 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 pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów 

„lub równoważne”.  W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych 

cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

 

3. Nadzór autorski.  

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia 
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oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie 
Zamawiającego. 

3.2 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. 

3.3 W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski zostały uwzględnione koszty wykonania 
wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania 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 ofercie należy podać wartość 1 nadzoru autorskiego. Oszacowano wstępnie ilość nadzorów  na 

10. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nadzorów  w uzasadnionych przypadkach. 

Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn nadzorów i ceny jednostkowej podanej 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. 

 

W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie zgłaszanych przez wykonawcę lub zamawiającego; 

c) wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 
d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia 
na budowę; 

e) brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na 
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. 
 

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, 

w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 
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a) zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej    opatrzone 
datą i podpisem projektanta;  

b) rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, 
podpisem projektanta oraz informacją, jaki element zastępują;  

c) wpisy do dziennika budowy; 
d) protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 
 

Uwaga: 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i  nieodpłatnie, 

w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

4. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszt: 
a) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 

1:500 do celów projektowych na płycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym 
uzbrojeniem dla Zamawiającego; 

b) sporządzenia dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego; 
c) wykonania inwentaryzacji terenu, przyrodniczych, zieleni i obiektów dla celów 

projektowych; 
d) sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla 

wykonania zamówienia oraz ich uzyskania; 
e) sporządzenia wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem oraz ich uzyskania; 
f) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wnikającym z przepisów; 
g) innych materiały i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne do 

kompletności prac projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym 
zestawieniu; 

 
5. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowywania dokumentacji 

 

a) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy  Projektant przekazał 
szczegółowy harmonogram prac  projektowych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekazać 
Inwestorowi: skład całego zespołu projektowego ( oraz tabelę kontaktową do 
poszczególnych Projektantów. Każdorazowa zmiana składu zespołu projektowego będzie 
wymagała zgody Zamawiającego ) 

c) Wymagane jest by w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy  odbyło się spotkanie robocze 
z Zamawiającym. 

d) Spotkania w sprawie stanu zaawansowania prac projektowych odbywać się będą minimum 
raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.  

e) Projektant raz w miesiącu zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu  raport z postępu 
prac projektowych. 
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f) Na każdym etapie opracowywania projektu wymagane są robocze konsultacje, odbywane 
w siedzibie Zamawiającego, z Zamawiającym i Użytkownikiem w celu akceptacji 
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, standardów itp. 

g) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 
normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania 
inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

h) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa i opinii. 

i) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

j) Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 
wykonawców w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (realizacja robót 
budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia 
wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, 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 
pytań przez Zamawiającego. 

k) 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. 

 

6. Terminy wykonania zamówienia. 
 

lp. Nazwa zadania Termin 

1.  
Inwentaryzacja stanu istniejącego  oraz 

inwentaryzacja zieleni. 
4 Tygodnie  od podpisania umowy. 

2.  
Wystąpienie  z wnioskami o warunki techniczne  ( o 

ile okażą się konieczne) 
 4 tygodnie od podpisania umowy. 

3.  
Inwentaryzacje przyrodnicze(ornitologiczne), (o ile  

będą konieczne) 
4 tygodnie  od podpisania umowy  

4.  Koncepcja  6 tygodni od popisania umowy 

5.  Projekt budowlany  6 miesięcy od podpisania umowy. 
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6.  
Projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary, 

kosztorysy i ZZK  
7 miesięcy od podpisania umowy. 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania.  
  

1)Posiadania wiedzy i doświadczenia:Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (składające się 

co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego) w zakresie budowy, przebudowy lub 

rozbudowy obiektu parkowego o powierzchni co najmniej 30ar. 

 

2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w 

okresie wykonywania zamówienia: 

Zespołem projektowym składającym się co najmniej z: 

a) kierownika zespołu projektowego, posiadającego uprawnienia budowlanej do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

b) projektanta w specjalności architektura krajobrazu, 
c) projektanta specjalności sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

d)       projektanta w specjalności elektrycznej, posiadającego uprawnienia do projektowania w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
 

 

Załączniki: 

1. Sytuacja. 

2. Dokumentacja  fotograficzna. 

3. Wytyczne GDZiZ. (cz. 1 i 2) 

4. Wzór kosztorysu inwestorskiego. 

5. Wzór protokołu uzgodnień.  
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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 dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej.”w ramach inwestycji 
w dzielnicach, zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic 

1. 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 
Inwentaryzacja stanu istniejącego  oraz inwentaryzacja 
zieleni 

 ……%  

2 
Wystąpienie  z wnioskami o warunki techniczne  ( o ile 
okażą się konieczne) 

   

3 
Inwentaryzacje przyrodnicze(ornitologiczne), (o ile  będą 
konieczne) 

   

4 Koncepcja    

5 Projekt budowlany    

6 
Projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary, kosztorysy i 
ZZK 

   

 

Cena netto zł 
za 1 pobyt 

Maksymalna 
ilość pobytów 

Wynagrodzenie 
netto zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wynagrodzenie 
brutto zł 

6 7 8 9 10 

3 Pełnienie nadzoru 

autorskiego 
 10  ……%  

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

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

 

2. Oświadczamy, że wykonaliśmy należycie poniższe zamówienia 

Lp. Przedmiot zadania 

Wartość robót 
wykonanych 
na podstawie 
dokumentacji  

brutto 

Data 
wykonania 

(zakończenia) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego usługa 
została wykonana 

Czy zamówienie obejmowało swoim 
zakresem dokumentację projektową 
(składające się co najmniej z projektu 

budowlanego i wykonawczego) w 
zakresie budowy, przebudowy lub 
rozbudowy obiektu parkowego o 
powierzchni co najmniej 30 arów 

1. 2. 3. 4. 5 6 

1     

 

2     

 

 

3. Oświadczamy, że skierujemy do wykonania zamówienia niżej wymienione osoby: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Uprawnienia 

1. 2. 3 4 

1  
Kierownik zespołu 

projektowego 

Uprawnienia do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń 

2  Architekt krajobrazu  

3  projektant 

uprawnienia budowlane do projektowania 

w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

4  projektant 

uprawnienia do projektowania w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

 



 

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 

4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.  
5.  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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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. 
 

 
 


