Zamówienie nr 107/BZP-PU.511.103.2020/BO
BZP-PU/89/2020/BO
Gdańsk, dnia 06.05.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Realizacja robót dla zadania pn.: „Park Steffensów Od-Nowa”w ramach zadania „Budżet
Obywatelski 2019” - Projekt ścieżki edukacyjnej’.
1.Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
pisma.
2.Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
3.Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru, załącznika nr 2 do niniejszego pisma i
przesłanie na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do 11.05.2020r. do godz.15.00

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 06-05-2020

Załączniki:

1.
2.
3.

Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami)- Załącznik nr 1
Formularz ofertowy- Załącznik nr 2
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Park Steffensów Od-Nowa”
w ramach zadania „Budżet Obywatelski 2019” - Projekt ścieżki edukacyjnej
na działce : dz.nr. 275/2 obręb 56
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn „Park Steffensów Od-Nowa”
w ramach zadania „Budżet Obywatelski 2019” - Projekt ścieżki edukacyjnej
2.1 Program zadania
Realizacja robót budowlanych obejmuje:
1.Ścieżka edukacyjna – tablice edukacyjne – 9 szt , gry terenowe – 5 szt
2. Nasadzenia – projektowany dosiew, łąka kwietna
3. Tablica informacyjna Budżetu Obywatelskiego
4. Ewentualne odtworzenie zniszczonych trawników
5.Pielęgnacja założonej zieleni przez 12 miesięcy
2.2 Zakres rzeczowy zamówienia
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
2.2.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ewentualne demontażowe
2.2.2 Roboty ziemne, drogowe i nawierzchniowe
2.2.3 Roboty budowlano – montażowe
2.2.4 Zieleń – posianie traw wraz zabezpieczenie zieleni istniejącej.
3 . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres rzeczowy zagospodarowania terenu określony jest w
dokumentacji projektowej wykonanej przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdańska
(DRMG), która stanowi załącznik do OPZ:
- załącznik nr 1. do OPZ
Projekt na zgłoszenie z uzgodnieniami
- załącznik nr 2. do OPZ

Przedmiar robót – w zakresie robót budowlanych który pełni rolę jedynie pomocniczą przy obliczeniu
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przy sporządzeniu oferty
4 . UWAGA:
1. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ wraz
z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć jako
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W
przypadku gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym
w treści OPZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub załącznikach do
OPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub
równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru.
2. Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a
są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić
i uwzględnić w ramach ceny ryczałtowej.
5. Warunki prowadzenia robót
5.1 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac
budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym
związane.
5.2 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:
a)założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej
b)uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji i załącznikach
c) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji
Uwaga: prace należy wykonać ściśle z wytycznymi Zarządcy terenu tj. Gdański
Zarząd Dróg i Zieleni
5.3 Wymagany okres gwarancji od dnia odebrania przez Zamawiającego robót
i podpisania protokołu końcowego - - humusowanie - 12 m-cy, wykonane
roboty – 36 m-y.
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5.4

Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu
prowadzenia robót w tym w godzinach popołudniowych, nocnych,
wczesnorannych i w dni wolne od pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
5.5 Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej
zapłaty.
5.6 Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem należy prowadzić
przy zapewnieniu ciągłej eksploatacji sąsiadujących układów drogowych, jeśli takie
wystąpią.
5.7 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie
ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich.
5.8 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej
ostrożności, w obszarze ze zwiększonym ruchem pieszych. Wykonawca robót
będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.
5.9 Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren
określony dokumentacją projektową.
Wykonawca we własnym zakresie:
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację
zadania
- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy
- zapewni prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej
obciążają wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu
ryczałtowym).
5.10 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a).
całodobowy dozór terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych
oraz dozór budowy i ochrony mienia
b).
zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy
c).
utrudnienia związane z realizacją zadania
d).
tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy
Koszty za ww. elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu
ryczałtowym.
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5.11 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości
sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca
przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz
Zamawiającego zobowiązany jest do:
a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów
b) zabezpieczenia istniejących drzew.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego
prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.
5.12 Wykonawca zobowiązany jest :
a) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie
b) zapewnić bezpieczeństwo obiektów oraz właściwe warunki eksploatacyjne
istniejących budynków nie objętych zamówieniem zlokalizowanych w sąsiedztwie
placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie
c) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru
d) zabezpieczyć teren placu budowy przed dostępem osób trzecich
e) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem
f) zapewnić
dojazd
do
obiektu
służbom
komunalnym
i
pojazdom
uprzywilejowanym
g) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia
h) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót
i)
zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku
powstałego podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy
doprowadzić do stanu pierwotnego
j)
prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych
w rejonie placu budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie
budowy w należytym stanie technicznym i czystości
k)
przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych
oraz wykonanych robót
l)
wykonawca ponosi konsekwencje użycia materiałów szkodliwych,
które spowodują jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska
m)
wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia zanieczyszczania dróg
prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu przez pojazdy opuszczające plac
budowy
n)
wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami
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właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej
akustycznie technologii prowadzenia robót
o)
wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób,
by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury
technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie
placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych
obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na własny koszt uszkodzeń
lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. Wszelkie prace naprawcze
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą terenu
p)
prowadzić roboty zgodnie z wymogami:

ozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2017 poz. 1332 i 1529 wraz z późn. zm.)

stawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60
z późn. zm.)

rzestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

inne nie wymienione wyżej.
Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu
ryczałtowym.
5.13 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie
zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii.
5.14 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich
wbudowywanych elementów.
5.15 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących
wykonywanych robót.
5.16 Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko,
składowisko lub złomowisko odpadów budowlanych i śmieci.
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić
w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie
ww. wywozu należy dostarczyć zamawiającemu.
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5.17 Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie zaakceptowanych
przez Zamawiającego jako podwykonawcy.
5.18 Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:
1. wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy
2. wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych
3. wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja
4. prowadzenie dokumentacji geodezyjnej
5. inwentaryzację powykonawczą
6. odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy
5.19 W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów
(elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do
odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego
warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku
niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu
do sprawdzenia kompletną dokumentację odbiorową powykonawczą, która
powinna zawierać:
 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem
na danych użytkowników/operatorów/właścicieli
 protokół przekazania terenu budowy
 oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych
dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru
i projektanta
 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami
projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta
 atesty, karty techniczne recepty, deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa
i orzeczenia jakości dla wbudowanych materiałów
Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru
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sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych,
na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki
i obrębu)
 sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z póź. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2016 poz.1629 t.j.) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz
przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.
 Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu
budowy).
Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu
zamówienia Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną
zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 2 egz.
dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 2 egz.
5.20 W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu – Inspektorowi
Nadzoru dokumentację odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną
przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże kompletną dokumentację odbiorową
- powykonawcza w wersji papierowej w 4 egz. i elektronicznej na płycie CD
w formacie pdf. wraz z szczegółowym jej wykazem.
5.21 Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych
do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych
przykładowo w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona
Użytkownikiem i Zamawiającym.
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać
wymogi:
a) Dokumentacji projektowej
b) Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 1570 z późn. zm.)
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 195 poz.2011)
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie
sposobu
deklarowania
właściwości
użytkowych
wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z
2016r. poz. 1966 z późn. zm.).
5.22 Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbioru robot winny być
prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod


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

Zamówienie nr 107/BZP-PU.511.103.2020/BO
BZP-PU/89/2020/BO

nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. Wykonawca zapewni dla
zrealizowania robót udział kierownika budowy oraz kierowników branżowych
robót jeśli ich udział jest wymagany.
5.23 Wykonawca uzgodni z zarządcą terenu sposób obsługi komunikacyjnej placu
budowy i zawrze odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie
wymagane .
5.24 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających,
że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane
prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich
w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
5.25 Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji
w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, bezpośrednio po
przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez
zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy
należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja
tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po
zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych),
wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z
projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.
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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: ………………………., adres e-mail: …………………………………………………...
Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy
ofertę na realizację zadania pn:
Realizacja robót dla zadania pn.: „Park Steffensów Od-Nowa”w ramach zadania „Budżet
Obywatelski 2019” - Projekt ścieżki edukacyjnej’.

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia
oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Lp.
1.
2.

Przedmiot zamówienia
Zakup i montaż tablic edukacyjnych,
parkowych – 1 kpl
Zakup i montaż gier podwórkowych – 1
kpl

Wynagrodzenie
netto zł

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zł

……………..

…….%

………….

……………..

…….%

………….

3.

Tablica informacyjna- 1 szt

……………..

…….%

………….

4.

Wykonanie łąki kwiatowej i dosianie
trawników (wg przedmiaru).

……………..

…….%

………….

Łączne wynagrodzenie brutto zł:

………….

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

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

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
1.
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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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

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;
inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan
Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
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;
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;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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;
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,
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−

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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