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Gdańsk dnia 05.07.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowych, wraz z pozyskaniem 
wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót i pełnieniem nadzoru 
autorskiego, dla zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów:
1) Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób 

niepełnosprawnych;
2) Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji 

pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Góreckiego w Gdańsku – 
modernizacje w obiektach oświatowych – realizacja nakazów służb”.

 
Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(wraz z załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 1.

Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim (wraz z ewentualnymi załącznikami), sporządzonej według wzoru 
załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 12.07.2022 r. 

DRMG informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez wykonawcę 
spełniającego warunki udziału w postępowaniu w punkcie 13. Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do
zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie
miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo Wykonawca, 
z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak 
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Termin realizacji:
Lp. Przedmiot zamówienia 

Terminy 

1. Zakres 1 - Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych 
i dla osób niepełnosprawnych.

1.1. I Przedmiot odbioru:
- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku,
- Ekspertyza pożarowa wraz z postanowieniem KWPSP,

4 miesiące od daty zawarcia umowy

1.2.
II Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (Projekt architektoniczno–budowlany, Projekt 
techniczny) z koniecznymi uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ - 
pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 

10 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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wpisanym do rejestru zabytków,
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ 
zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej 
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,

1.3. III Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów,

12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

1.4. Nadzór autorski 

W okresie realizacji zadania na 
roboty budowlane oraz rękojmi 

i gwarancji jakości na roboty 
budowlane przy czym nie dłużej niż 

w okresie 60 miesięcy od dnia 
dokonania odbioru ostatniego 

przedmiotu odbioru.
2. Zakres 2 - Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji 

pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym.
2.1. IV Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku i instalacji 
wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączem,

4 miesiące od daty zawarcia umowy

2.2.
V Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (PZT – w razie konieczności, Projekt 
architektoniczno–budowlany, Projekt techniczny z koniecznymi 
uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ - pozwoleniem na prowadzenie 
robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ 
zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej 
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,

10 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

2.3. VI Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie 
kosztów,

12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

2.4.  Nadzór autorski 

W okresie realizacji zadania na 
roboty budowlane oraz rękojmi 

i gwarancji jakości na roboty 
budowlane przy czym nie dłużej 

niż w okresie 60 miesięcy od dnia 
dokonania odbioru ostatniego 

przedmiotu odbioru.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:
1.  Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Krzysztof Małkowski
    Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 05-07-2022
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych wraz z pozyskaniem wszelkich 
decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla zadania 
pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów:
1) Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób 

niepełnosprawnych;
2) Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji 

pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Góreckiego w Gdańsku – 
modernizacje w obiektach oświatowych – realizacja nakazów służb”.

2. Stan istniejący

2.1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 znajduje się na działce nr 24/6 obręb 061, położonej przy 
ul. Góreckiego 16 w Gdańsku, w dzielnicy Nowy Port. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – Wschód w mieście Gdańsku (nr 0405), zatwierdzony 
Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIV/715/04 z dnia 27 maja 2004 r. 

2.2. Teren położony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 8 czerwca 1982 
r., pod nr 1013 (dawny 846), jako historyczny zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie, w 
strefie A - pełnej ochrony konserwatorskiej. Ponadto budynki przy ul. Góreckiego 16 w Gdańsku objęte 
są wpisem do gminnej ewidencji zabytków.

2.3. Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 są elementem kwartału zabudowy, 
wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku, w latach 1900 – 1910. W skład zespołu budynków szkolnych 
użytkowanych przez SOSW nr 2 wchodzą:
- Budynek Główny – w którym mieści się przedszkole, grupy szkolne, grupy wychowawcze, kuchnia, 
stołówka, pomieszczenia administracyjne, internat;
- budynek “Pałacyku” - w którym mieści się szkoła przysposabiająca do pracy, klasy starsze;
- budynek “Dworku” - w którym mieści się szkoła podstawowa;
- budynek po starej drukarni – obecnie nieużytkowany.

Budynki objęte przedmiotem zamówienia to Budynek Główny i budynek “Pałacyku”.

2.4. Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia działki nr 24/6 obręb 061 - 2 316 m2

Budynek Główny:
- Powierzchnia zabudowy - 762,1 m2
- Powierzchnia użytkowa - 1 848,7 m2
- Kubatura - 12 682,15 m3
- Liczba kondygnacji - 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe),

   1 kondygnacja podziemna
Budynek "Pałacyku”

- Powierzchnia zabudowy - 441,86 m2
- Powierzchnia użytkowa - 656,17 m2 
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- Kubatura - 3 579,07 m3
- Liczba kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia

3. Program zadania.

3.1. Program zadania dla przebudowy budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., 
sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych (dalej: „Zakres 1”) obejmuje:

a) kompleksowe dostosowanie budynku do wymogów pożarowych, poprzedzone ekspertyzą 
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z pozyskaniem zgody Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (dalej KWPSP) na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych - jeżeli zajdzie taka konieczność;

b) kompleksowe dostosowanie budynku do wymogów sanitarnych, m.in. poprzez realizację nakazów 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku określonych w decyzjach 
stanowiących załącznik nr 6 do OPZ:

- doprowadzenie do należytego stanu sanitarnego ściany we wszystkich pomieszczeniach 
użytkowych i klatce schodowej, poprzez naprawę tynków, odtworzenie izolacji 
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych i pokrycie odpowiednio do funkcji 
pomieszczeń powłokami malarskimi oraz glazurą;

- doprowadzenie do należytego stanu sanitarnego sufity we wszystkich pomieszczeniach 
użytkowych i klatce schodowej, poprzez naprawę tynków i pokrycie powłokami malarskimi;

- doprowadzenie do należytego stanu sanitarnego podłogi we wszystkich pomieszczeniach 
użytkowych (z wyjątkiem sali gimnastycznej, gdzie parkiet wymieniono – remont w 2012 r.) 
i klatce schodowej poprzez wymianę warstw wykończeniowych i podkładowych;

c) kompleksowe dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu istniejącego 
budynku, poprzez:

- zaprojektowanie w przestrzeni węzłów sanitarnych toalet przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych;

- zaprojektowanie komunikacji pionowej pomiędzy kondygnacją parteru i kondygnacją 1 piętra, 
w formie dźwigu osobowego lub, jeśli ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku 
wykluczy ww. rozwiązanie, w formie stałego urządzenia technicznego – platformy 
przyschodowej;

- likwidację barier architektonicznych, poprzez zniwelowanie progów w drzwiach i różnic 
poziomów posadzek;

- remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, usytuowanej przed wejściem głównym do 
budynku, ze sprawdzeniem jej parametrów technicznych i w razie  konieczności 
przystosowaniem do obowiązujących przepisów - § 70, § 71 i § 298 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). 

3.2. Program zadania dla  przebudowy komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb 
wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku 
Głównym (dalej: „Zakres 2”), obejmuje:

a) przebudowę komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń - 
zgodnie z treścią Protokołu nr 1/2020/SZ okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 
30.04.2020 r. oraz Protokołu nr 3/2018/SZ okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 
28.02.2018 r., stanowiących załącznik nr 5 do OPZ.
Jak wynika z ww. protokołów objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń 
kominowych nie odpowiadają wymogom obowiązujących przepisów i norm technicznych. Komin 



Zamówienie nr 167/BZP-PU.511.155.2022/MN
BZP-PU/159/2022/MN

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

dymowy po dawnej kotłowni jest w złym stanie technicznym – posiada wycięte przewody kominowe 
w przestrzeni strychu, które wymagają odbudowania. Konieczne jest również zapewnienie dostępu 
do komina powyżej dachu – wymiana ław kominiarskich, zapewnienie drabiny, ankrów na kominie, 
stopni dachowych. Przedmiotowy komin po byłej kotłowni nie jest już wykorzystywany – obecnie 
budynek posiada podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
W ramach zamówienia należy zaprojektować odbudowę i przebudowę komina, z poprowadzeniem 
w jego przestrzeni przewodów wentylacyjnych podłączonych do pomieszczeń, które jej nie posiadają 
lub w których funkcjonuje w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami - podczas kontroli 
przewodów kominowych stwierdzono brak wentylacji w kuchni (III piętro), brak wentylacji w szatni 
(suterena), wentylacje łazienek (I i II piętro) oraz wentylacje pokoju 227 i łaźni (II piętro) są podłączone 
do wspólnych przewodów kominowych;

b) wymianę okien – wymianę okien należy poprzedzić oceną stanu technicznego całej stolarki okiennej 
i zaprojektować wymianę stosownie do potrzeb. Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem obiektu 
(Dyrekcja szkoły) część okien została wymieniona podczas remontu pomieszczeń sanitarnych 
przeprowadzonego w 2005 r. Orientacyjny wykaz okien pozostałych do wymiany stanowi załącznik 
nr 7 do OPZ. Ww. wykaz należy traktować jako materiał pomocniczy, a rzeczywisty zakres prac ustalić 
na podstawie inwentaryzacji i oceny technicznej dokonanej przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga 
aby współczynnik przenikania ciepła nowej stolarki okiennej spełniał wymogi obowiązujących 
przepisów, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) i wynosił minimum U=0,9 w/m2K;

c) wymianę instalacji odgromowej – jak wynika z protokołu badania urządzeń piorunochronnych nr 
34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. (załącznik nr 4 do OPZ), po przeprowadzeniu oględzin części 
nadziemnej, sprawdzeniu ciągłości i stanu połączeń, sprawdzeniu odległości między przewodami 
odprowadzającymi, uznano istniejące urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi 
przepisami, tj. normą PN-IEC 62305:
- uziom ZK2 – wartość zmierzonej rezystancji przekracza normę;
- odległość między uziomami przekracza dopuszczalną normę;
- siatka zwodów poziomych jest w znacznym stopniu skorodowana;
- brak podłączenia elementów dachowych (kominów, anten, balustrad) do instalacji piorunochronnej;
- zwody poziome nie zachowują wymaganej odległości od połaci dachu;

d) wymianę instalacji hydrantowej p.poż. w celu zapewnienia właściwej wydajności – zgodnie 
z Protokołem nr 297/2021 z dnia 26.05.2021 r. (załącznik nr 2 do OPZ),  z rocznego przeglądu 
i konserwacji instalacji hydrantów wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody 
w hydrantach Ø52, stwierdzono, że hydranty usytuowane w holach na parterze, I piętrze, II piętrze 
i III piętrze są niesprawne – brak wydajności. 
W projekcie należy przewidzieć rozdzielenie instalacji hydrantowej  i instalacji wody do celów bytowo-
gospodarczych.

3.3. Dodatkowe wymagania i uwagi:

3.3.1. W ramach zadania dla Zakresu 1, w miejscach gdzie będą wykonywane prace należy uwzględnić:
a) wykonanie/przebudowę niezbędnych instalacji wszystkich branż: instalacji sanitarnych, instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych (telefoniczne i komputerowe przewodowe, systemów alarmu pożaru 
– SAP, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe);

b) układanie instalacji podtynkowo;
c) wymianę instalacji oświetlenia podstawowego z zastosowaniem lamp ledowych;
d) modernizację rozdzielnicy elektrycznej głównej z dostosowaniem do wymogów pożarowych;
e) Jeżeli zajdzie konieczność przebudowy przyłącza elektroenergetycznego, Wykonawca na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wystąpi do gestora sieci o wydanie warunków 
przyłączeniowych.
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3.3.2. W ramach zadania dla Zakresu 2 należy uwzględnić:
a) sprawdzenie i dostosowanie instalacji wodociągowej zewnętrznej do obowiązujących wymogów 

p.poż. wraz z badaniem ciśnienia wody i wykonaniem protokołu pomiarowego. W przypadku niskiego 
ciśnienia wody należy zaprojektować urządzenia zapewniające prawidłowe ciśnienie wody, np. lokalną 
pompownię;

b) w przypadku małej wydajności przyłącza wodociągowego należy zaprojektować jego przebudowę 
z dostosowaniem do wymogów pożarowych;

c) Jeżeli zajdzie konieczność przebudowy przyłącza wody, Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego wystąpi do gestora sieci o wydanie warunków przyłączeniowych.

4. Zakres rzeczowy zamówienia.

4.1. Dokumentacja projektowa dla Zakresu 1 powinna obejmować:
a) Inwentaryzację budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia;
b) Ekspertyzę / ocenę techniczną stanu istniejącego budynku;
c) Ekspertyzę pożarową, wraz z uzyskaniem zgody Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - jeżeli zajdzie taka konieczność;
d) Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
e) Projekt budowlany w formie i zakresie wymaganych przez prawo budowane, wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji  o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 
robót budowlanych;

f) Projekt wykonawczy - należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych:
- projekt branży architektonicznej 
- projekt branży  konstrukcyjnej
- projekt branży sanitarnej
- projekt branży elektrycznej i teletechnicznej, w tym instalacji SAP jeżeli zajdzie taka 

konieczność 
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
h) Przedmiary robót
i) Kosztorysy inwestorskie 
j) Zbiorcze zestawienie kosztów

4.2. Dokumentacja projektowa dla Zakresu 2 powinna obejmować:
a) Inwentaryzację budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia;
b) Ekspertyzę / ocenę techniczną stanu istniejącego budynku oraz wydajności zewnętrznej instalacji 

wodociągowej i przyłącza wodociągowego;
c) Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
d) Projekt budowlany w formie i zakresie wymaganych przez prawo budowane, wraz z uzyskaniem  

ostatecznej decyzji  o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 
robót budowlanych;

e) Projekt wykonawczy - należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych:
- projekt branży architektonicznej 
- projekt branży  konstrukcyjnej
- projekt branży sanitarnej
- projekt branży elektrycznej
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f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
g) Przedmiary robót
h) Kosztorysy inwestorskie
i) Zbiorcze zestawienie kosztów

4.3. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać optymalizację kosztów dla przyjętych rozwiązań 
projektowych.

4.4. W ramach opracowań projektowych dla danego Zakresu Wykonawca uwzględni:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b) roboty budowlano-montażowe wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi,
c) wyposażenie obiektu w urządzenia i sprzęt p.poż.

4.5. Ekspertyza pożarowa powinna m.in.  obejmować: 
- podstawowe dane techniczne budynku,
- określenie kategorii zagrożenia ludzi,
- określenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku, 
- podział na strefy pożarowe, problematykę elementów oddzielenia pożarowego i oddymiania klatki 

schodowej,  
-  warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe,
- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  
- przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – hydranty wewnętrzne oraz podział instalacji wody na 

instalację  hydrantową i wody użytkowej,
- instalacje elektryczne w tym przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- analizę scenariusza pożarowego,
- wnioski z wymaganiami i propozycje rozwiązań.

4.6. Zakres i forma projektu budowlanego winny być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami).

Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary 
robót - winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym.

4.7. Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ramach danego zakresu 
ze szczegółowym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio 
opisane, oznakowane i ponumerowane.

4.8. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ,
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego,  
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- Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych  kosztów robót publicznych określonych w programie funkcjonalno–
użytkowym, 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu  funkcjonalno użytkowego,

- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- Zarządzeniu nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku 
- Poradnik projektowania uniwersalnego,

- Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Uchwale nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad 

postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- Szczegółowych standardach dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku 

– Poradniku projektowania uniwersalnego (załącznik do Zarządzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r.),

- obowiązujących normach oraz innych obowiązujących przepisach, dotyczących przedmiotu 
zamówienia.

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

4.10.Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 
normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu, niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia w sposób prawidłowy 
zamówienia publicznego i złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w 
pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad, a w szczególności do uzyskania 
na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy ww. decyzja nie jest 
wymagana, dokonanie zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
i uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

4.11.W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 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 produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
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wykonawców lub produktów lub nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny 
i zrozumiały sposób, 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 przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu 
słów „lub równoważny”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriów 
stosowanych w celu oceny równoważności. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których 
zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie przyjętej technologii wykonania.

4.12.Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 
finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 
Wykonawcy. 

5. Materiały pomocnicze i dane wyjściowe do projektowania.
5.1. Materiały pomocnicze i dane wyjściowe do projektowania:

- notatka z wizji lokalnej z dnia 27.10.2021r.,
- Protokół nr 297/2021 z dnia 26.05.2021 r. z rocznego przeglądu i konserwacji instalacji hydrantów 

wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody w hydrantach Ø 52,
- pismo Saur Neptun Gdańsk S.A. znak SNG/EUD-L/1107/2020/MO z dnia 11.08.2020 r. dot. 

wydajności wewnętrznych hydrantów p.poż. i przyłącza wodociągowego,
- Protokół nr 34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. z badania urządzenia piorunochronnego (Budynek 

Główny),
- Protokół nr 1/2020/SZ z dnia 30.04.2020 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych,
- Protokół nr 3/2018/SZ z dnia 28.02.2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych,
- decyzja Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 

OPZ.9022.158.2015.WS.7 z dnia 10.12.2019 r.,
- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.1 z dnia 1.10.2015 r.,
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.440.34.2014.JB z dnia 31.07.2014 r.,
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.8.2012.JB z dnia 25.10.2012 r.,
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.6.2012.JB z dnia 12.01.2012 r.,
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82/443/97/3/JB/10 z dnia 29.03.2010 r.,
- decyzja SE.HDiM-82/440/49/239/MJ/06/07/08/09 z dnia 9.03.2009 r.,
- decyzja SE.HDiM-82/440/43/268/MM/06 z dnia 20.11.2006 r.,
- Spis okien w salach, budynek główny – orientacyjny wykaz okien pozostałych do wymiany.

5.2. Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia, działając z upoważnienia Zamawiającego, pozyska 
własnym staraniem wszelkie inne, nie wymienione powyżej materiały i dane wyjściowe do 
projektowania, niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozyska wszystkie pozwolenia 
łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem o  braku sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu ryczałtowym, w tym m.in.:
 inwentaryzację budynku wraz z istniejącymi instalacjami,
 mapę do celów informacyjnych w skali 1:500, lub jeśli zajdzie taka konieczność aktualną mapę do 

celów projektowych w skali 1:500, 
 wykonanie orzeczeń i ekspertyz technicznych w zakresie niezbędnym dla celów projektowych,
 wykonanie ekspertyzy pożarowej,
 wykonanie ekspertyzy kominiarskiej,
 uzyskanie wszelkich warunków technicznych/warunków usunięcia kolizji,
 uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów i warunków technicznych,
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 uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów, w tym decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na 
prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu:
1. kopie wszelkich złożonych wniosków do gestorów sieci, instytucji i organów administracji publicznej, 

zarządcy drogi i innych wystąpień wraz z dowodem ich złożenia w terminie 5 dni od daty ich złożenia.
2. oryginały pozyskanych warunków technicznych/decyzji administracyjnych/opinii wraz z dowodem 

ich pozyskania w terminie 5 dni od daty  ich pozyskania, w tym ewentualne umowy przyłączeniowe.
3. Na bieżąco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania pozwoleń, opinii, uzgodnień lub  

zatwierdzeń.

6. Nakład  dokumentacji w ramach danego Zakresu.

Opracowania projektowe, odrębne dla zakresu 1 i 2, należy przekazać Zamawiającemu w ilości egzemplarzy:
 3 egz. inwentaryzacji budowlanej;
 3 egz. ekspertyzy / oceny technicznej stanu istniejącego budynku;
 3 egz. ekspertyzy pożarowej wraz z postanowieniem KWPSP – tylko dla zakresu 1;
 1 egz.  projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia robót (UWAGA: wykonanie nakładu 3 egzemplarzy koniecznych do przedłożenia w 
organie administracji architektoniczno-budowlanej, z których 1 egzemplarz przeznaczony jest dla 
inwestora, 1 egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz 1 egzemplarz dla właściwego 
organu nadzoru budowlanego,  jest po stronie Wykonawcy);

 4 egz. projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) spójnego z ww. egzemplarzem zatwierdzonym (do 
nakładu nie wlicza się egzemplarza przekazanego wyprzedzająco Zamawiającemu do sprawdzenia, 
o którym mowa w punkcie 10.2 OPZ);

 4 egz. projektu wykonawczego w układzie branżowym;
 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 2 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym
 2 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary;
 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów;

oraz dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płycie CD oraz 
pendrive, w ilości po 1 egz. dla każdego zakresu, z etykietą zawierającą nazwę zadania/ rodzaj i datę 
opracowania, w tym w wersji zamkniętej dla edycji (PDF)  i  w wersji edytowalnej:

 pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf
 pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst
 pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn

Dodatkowe wymagania dla wersji elektronicznej:
1. 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.

2. Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF musi być tożsama z wersją drukowaną, tzn. musi 
zawierać podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan kompletnej dokumentacji w kolorze).

3. Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa 
katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania). W katalogach należy zamieścić podkatalogi, 
które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z wersją papierową. W nazwach katalogów 
oraz plikach nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych.
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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 
odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

7. Zakres uzgodnień

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej 
(projektu budowlanego) m.in. z następującymi instytucjami (stosownie do ich kompetencji):

- Zamawiającym,
- Użytkownikiem (Dyrekcją SOSW nr 2) i Urzędem Miejskim w Gdańsku Wydziałem Rozwoju 

Społecznego,
- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – wymagane pozwolenie wydane w drodze 

decyzji na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
- Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w przypadku uzyskiwania 

odstępstw ,
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w przypadku uzyskiwania odstępstw,
- rzeczoznawcami : ds.  zabezpieczeń przeciwpożarowych i  ds.  sanitarno – higienicznych,
- instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, w tym gestorami sieci, w zakresie niezbędnym dla  przedmiotu zamówienia np. Energa-
Operator, Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna, Saur Neptun Gdańsk, Gdańskie Wody, GZDiZ  
oraz Zespołem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu ,

Wymagania dodatkowe:
1. Wymagane przez Zamawiającego uzgodnienia, opinie, decyzje, ekspertyzy, warunki techniczne mają 

być zawarte odpowiednio w:
- w projekcie budowlanym
- w projektach wykonawczych poszczególnych branż.

2. Ważność uzgodnień min. 6 miesięcy po dostarczeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

8. Nadzór autorski w ramach danego Zakresu: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie 
do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji jakości na roboty budowlane, przy czym świadczenie usługi nadzoru autorskiego pełnione 
będzie nie dłużej niż w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania od dnia odbioru ostatniego przedmiotu 
odbioru. 

b) 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. Usługa nadzoru pełniona jest wyłącznie na żądanie 
Zamawiającego. 

c) W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski Wykonawca winien uwzględnić 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 obciąża w całości Wykonawcę i zostało  uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu.

d)   W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany  jest, na wezwanie Zamawiającego, m.in. do:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie 

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

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,
- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego,
- brania udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych i końcowym, co na potrzeby 

wynagrodzenia jest traktowane jako nadzór na budowie.  
e) W ofercie należy przyjąć wartość 10 nadzorów autorskich – po 5 nadzorów w ramach danego Zakresu. 

Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartą 
umową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby nadzorów autorskich w uzasadnionych 
przypadkach. Zmieniona liczba nadzorów autorskich 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.

f) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, 
w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez:
 zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 

projektanta; 
 rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 

oraz informacją, jaki element zastępują; 
 wpisy do dziennika budowy;
 protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego.

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

9. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:
a) bieżącej  współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu z postępu prac projektowych w ramach 

danego Zakresu według załączonego wzoru. Raport należy przekazywać Zamawiającemu do ostatniego 
dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów 
wymagających wyjaśnień.

c) Uczestnictwa w spotkaniach - naradach technicznych, w tym:
- kontaktowania się z Zamawiającym, w ustalonych wspólnie terminach i odbywania spotkań 
w siedzibie Zamawiającego, bądź placówkach oświatowych lub przy użyciu aplikacji Teams raz 
w miesiącu (narady robocze) z przedstawianiem sprawozdania z zaawansowania prac i ewentualnych 
problemów wymagających wyjaśnienia, czy rozstrzygnięcia;
- Zamawiający zastrzega, że pierwsze spotkanie odbędzie się w terenie - w obiekcie  Użytkownika  
w celu omówienia przedmiotu zamówienia, kolejne w siedzibie Zamawiającego lub przy użyciu aplikacji 
Teams;
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania całego Zespołu Projektowego, który winień 
uczestniczyć w spotkaniach (Zamawiający poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym 
wyprzedzeniem).

d) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy  
szczegółowego terminarza czynności z harmonogramem terminowym realizacji przedmiotu zamówienia 
(preferowana forma graficzna na wykresie Gantta).

Harmonogram winien uwzględniać m.in. następujące czynności: 
- sporządzenie inwentaryzacji budynku wraz z instalacjami;
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- sporządzenie ekspertyzy pożarowej z uzyskaniem zgody KWPSP na odstępstwo (postanowienia);
- sporządzenie ekspertyzy / oceny technicznej stanu istniejącego budynku;
- złożenie wniosków do gestorów sieci o warunki techniczne dla przebudowy przyłączy 
elektroenergetycznego i wodociągowego, z ich pozyskaniem – w zależności od potrzeb;
-  pozyskanie mapy do celów informacyjnych lub mapy co celów projektowych – w zależności od 
potrzeb;
- złożenie wniosków o wydanie niezbędnych opinii, zgód, decyzji i odstępstw od przepisów warunków 
technicznych, wraz z ich pozyskaniem, w tym wniosku do PWKZ oraz o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie robót;
- opracowania projektu budowlanego i pozostałej dokumentacji;
- przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnień;
- przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu;
- oraz innych terminów związanych z realizacją zadania;

e) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przekazać 
Zamawiającemu: skład całego zespołu projektowego wraz z danymi kontaktowymi do poszczególnych 
Projektantów.

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

Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego sporządzania.

10. Terminy wykonania zamówienia.

10.1
Lp. Przedmiot zamówienia Terminy 

1.
Zakres 1 - Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i 

dla osób niepełnosprawnych.

1.1.

I Przedmiot odbioru:
- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku,
- Ekspertyza pożarowa wraz z postanowieniem KWPSP,

4 miesiące od daty zawarcia 
umowy

1.2.

II Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (Projekt architektoniczno–budowlany, Projekt 
techniczny) z koniecznymi uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ - 
pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków,
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem 
organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia robót budowlanych,

10 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

1.3.
III Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów,

12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

1.4. Nadzór autorski 

W okresie realizacji zadania 
na roboty budowlane oraz 

rękojmi i gwarancji jakości na 
roboty budowlane przy czym 

nie dłużej niż w okresie 60 
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miesięcy od dnia dokonania 
odbioru ostatniego 

przedmiotu odbioru.

2.
Zakres 2 - Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji 

pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym.

2.1.

IV Przedmiot odbioru:
- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku i instalacji 
wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączem,

4 miesiące od daty zawarcia 
umowy

2.2.

V Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (PZT – w razie konieczności, Projekt 
architektoniczno–budowlany, Projekt techniczny) z koniecznymi 
uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ - pozwoleniem na prowadzenie 
robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem 
organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia robót budowlanych,

10 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

2.3. 

VI Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów,

12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy

2.4.  Nadzór autorski 

W okresie realizacji zadania 
na roboty budowlane oraz 

rękojmi i gwarancji jakości na 
roboty budowlane przy czym 

nie dłużej niż w okresie 60 
miesięcy od dnia dokonania 

odbioru ostatniego 
przedmiotu odbioru.

10.2. Wykonawca w terminie 1 miesiąca  przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ 
zgłoszeniem robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę  dostarczy Zamawiającemu 1 
egz. projektu budowlanego (PZT, PA-B, PT) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wnioskiem/zgłoszeniem, 
celem dokonania przez Zamawiającego ich wstępnej weryfikacji i sprawdzenia ich zgodności z  przedmiotem 
zamówienia.

11. Forma i wysokość wynagrodzenia
11.1 W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Oferta) należy wskazać 
łączną wartość brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za:

a) I Przedmiot odbioru, określony w pkt  1.1. OPZ,  nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości brutto za 
całość wykonania przedmiotu zamówienia,

b) IV Przedmiot odbioru, określony w pkt  2.1. OPZ,  nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości brutto za 
całość wykonania przedmiotu zamówienia,

11.2 Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy w ten sposób, że łączna 
wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast wynagrodzenie za:

a)  I Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwotę odpowiadającą 10 % łącznej wartości brutto – 
w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie I Przedmiotu odbioru nie będzie odpowiadać 
proporcjom określonym formularzu ofertowym,
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b) IV Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwotę odpowiadającą 10 % łącznej wartości brutto – 
w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie IV Przedmiot odbioru nie będzie odpowiadać 
proporcjom określonym formularzu ofertowym.

11.3. Wykonawca może w terminie 3 dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas jego oferta będzie 
podlegała odrzuceniu, a Zamawiający uprawniony będzie do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert.

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość procentowa (%)
przedmiotu odbioru przy 

założeniu, że wartość całego 
przedmiotu zamówienia wynosi 

100%
1. Zakres 1 - Przebudowa budynku „Pałacyku” 

z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla 
osób niepełnosprawnych.

1.1. I Przedmiot odbioru:
- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku,
- Ekspertyza pożarowa wraz z postanowieniem KWPSP,

maksymalnie 10 %
wartości całego 

przedmiotu zamówienia

1.2.
II Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (Projekt architektoniczno–budowlany, 
Projekt techniczny) z koniecznymi uzgodnieniami w tym decyzją 
PWKZ - pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ 
zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych,

1.3. III Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie 
kosztów,

1.4. Nadzór autorski 

2. Zakres 2 - Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego 
wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, 
wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej 

w Budynku Głównym.
2.1. IV Przedmiot odbioru:

- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu budynku i instalacji 
wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączem,

maksymalnie 10 %
wartości całego 

przedmiotu zamówienia

2.2.
V Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (PZT – w razie konieczności, Projekt 
architektoniczno–budowlany, Projekt techniczny) z koniecznymi 
uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ - pozwoleniem na 
prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków,

100 %
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wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ 
zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych,

2.3. VI Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie 
kosztów,

2.4. Nadzór autorski 

12. Rękojmia i gwarancja
1) W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi 
i gwarancji. 

2) Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji 
w ramach danego przedmiotu odbioru do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym 
nie dłużej niż do upływu 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru ostatniego przedmiotu odbioru.

13. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) dysponują lub będą dysponowali w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach:

a) Kierownik Zespołu Projektowego posiadający uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności architektonicznej,

b) Projektant w specjalności sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) Projektant w specjalności elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i oświetlenia,

d) Projektant w specjalności teletechnicznej, posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji teletechnicznych 
i słaboprądowych. 

2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało 
swoim zakresem sporządzenie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku 
objętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków, o wartości jednostkowej równej lub 
większej niż  50 000,00 zł brutto.

Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez powyższe osoby 
opracowań projektowych oraz uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu.
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14. Załączniki:
Załącznik 

OPZ nr
Nazwa załącznika

1. Notatka z wizji lokalnej z dnia 27.10.2021r.,
2. Protokół nr 297/2021 z dnia 26.05.2021 r. z rocznego przeglądu i konserwacji instalacji hydrantów 

wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody w hydrantach Ø 52
3. pismo Saur Neptun Gdańsk S.A. znak SNG/EUD-L/1107/2020/MO z dnia 11.08.2020 r. dot. 

wydajności wewnętrznych hydrantów p.poż. i przyłącza wodociągowego
4. Protokół nr 34A/2019 z dnia 28.08.2019 r. z badania urządzenia piorunochronnego (Budynek 

Główny)
5. Protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych:

- Protokół nr 1/2020/SZ z dnia 30.04.2020 r. 
- Protokół nr 3/2018/SZ z dnia 28.02.2018 r.

6. Decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.7 z dnia 10.12.2019 r.
- decyzja PPWIS nr OPZ.9022.158.2015.WS.1 z dnia 1.10.2015 r.
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.440.34.2014.JB z dnia 31.07.2014 r.
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.8.2012.JB z dnia 25.10.2012 r.
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82.9022.97.6.2012.JB z dnia 12.01.2012 r.
- decyzja PPWIS nr SE.NS-82/443/97/3/JB/10 z dnia 29.03.2010 r.
- decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/49/239/MJ/06/07/08/09 z dnia 9.03.2009 r.
- decyzja PPIS nr SE.HDiM-82/440/43/268/MM/06 z dnia 20.11.2006 r.

7. Orientacyjny wykaz okien pozostałych do wymiany
8. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku -  

Poradnik projektowania uniwersalnego
9. Wzór raportu z postępu prac projektowych
10. Wzór protokołu przekazania
11. Wzór protokołu odbioru
12. Wzór protokołu uzgodnień z prawnymi właścicielami terenu
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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: ……………………………..., e-mail: ……………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składam ofertę na 
zadanie pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowych, wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji 
administracyjnych umożliwiających realizację robót i pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania 
pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów:
1) Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób 

niepełnosprawnych;
2) Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji 

pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Góreckiego w Gdańsku – 
modernizacje w obiektach oświatowych – realizacja nakazów służb”.

1. Zobowiązuję 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.
Zakres 1 - Przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., 

sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych.
1 2 3 4 5

1.1.

I Przedmiot odbioru:
- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu 
budynku,
- Ekspertyza pożarowa wraz z 
postanowieniem KWPSP, 

………….. ….% …………..
(Co stanowi maksymalnie 10% 

wartości całego przedmiotu 

zamówienia)
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1.2.

II Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (Projekt 
architektoniczno–budowlany, 
Projekt techniczny) z koniecznymi 
uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ 
- pozwoleniem na prowadzenie 
robót budowlanych na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków,
wraz z ostateczną decyzją o 
pozwoleniu na budowę/ 
zaświadczeniem organu 
administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do 
zgłoszenia robót budowlanych,

………….. ….% …………..

1.3.

III Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, 
zbiorcze zestawienie kosztów,

………….. ….% ……………….

Cena netto 
zł za 1 
nadzór 

autorski

Przewidywana 
ilość nadzorów

Wynagrodzenie 
netto zł

(6x7)

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

6 7 8 9 10

1.4.
Pełnienie 
nadzoru 
autorskiego  …………………..

5
  ………………….. ….%   …………………..

2.
Zakres 2 - Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb 

wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w 
Budynku Głównym.

1 2 3 4 5

2.1.

IV Przedmiot odbioru:
- Inwentaryzacja budynku,
- Ekspertyza / ocena techniczna stanu 
budynku i instalacji wodociągowej 
zewnętrznej wraz z przyłączem,

………….. ….% …………..
(Co stanowi maksymalnie 10% 

wartości całego przedmiotu 
zamówienia)

2.2.

II Przedmiot odbioru:
- Projekt budowlany (Projekt 
architektoniczno–budowlany, Projekt 
techniczny) z koniecznymi 
uzgodnieniami w tym decyzją PWKZ - 
pozwoleniem na prowadzenie robót 
budowlanych na obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków,
wraz z ostateczną decyzją o 
pozwoleniu na budowę/ 
zaświadczeniem organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych,

………….. ….% …………..
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2.3.

VI Przedmiot odbioru:
- Projekt wykonawczy, 
- STWiORB, 
- przedmiary, kosztorysy inwestorskie, 
zbiorcze zestawienie kosztów,

………….. ….% …………………..

Cena netto 
zł za 1 
nadzór 

autorski

Przewidywana 
ilość nadzorów

Wynagrodzenie 
netto zł

(6x7)

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

6 7 8 9 10

2.4
Pełnienie 
nadzoru 
autorskiego

 …………………..
5

  ………………….. ….%   …………………..

Łączne wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienie (zakres 1 i 2):

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….

2. Oświadczam, że skieruję do wykonania zamówienia niżej wymienione osoby oraz zapewnię wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych i uwzględnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem 
specyfiki projektowanego obiektu: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Posiadane uprawnienia 

1. 2. 3 4 

1.
Kierownik Zespołu 

Projektowego

 uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 
architektonicznej,

2.
Projektant w specjalności 

sanitarnej

 uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych,

3.
Projektant w specjalności 

elektrycznej

 uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji elektrycznych 
i oświetlenia, 

4.
Projektant w specjalności 

teletechnicznej

 uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji teletechnicznych 
i słaboprądowych, 
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3. Oświadczam, że spełniam postawione w zaproszeniu do złożenia oferty warunki udziału i na dowód 
załączam poniższy wykaz doświadczenia: 

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

5. Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
określone w rozporządzeniu 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 (RODO) oraz w ustawie z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r., 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. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Lp.
Przedmiot 

zamówienia

Czy zamówienie
obejmowało

swoim zakresem 
sporządzenie 

projektu 
budowlanego 
rozbudowy, 

przebudowy lub 
remontu budynku 
objętego ochroną 

na podstawie 
przepisów o 

ochronie zabytków, 
o wartości 

jednostkowej 
równej lub większej 

niż  50 000,00 zł 
brutto.

Wartość brutto 
zadania, które 
obejmowało 

swoim zakresem 
usługi wskazane w 

kol. 3 (zł)

Data 
wykonania

(zakończenia)

Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została wykonana

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. TAK* / NIE*
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Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko Data Podpis

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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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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