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Gdańsk dnia 08.07.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie niezbędnych robót na pływalni przy 
Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku, ul. Siedleckiego”.

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 14.07.2022 r. 

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

Termin realizacji: 
Termin rozpoczęcia robót: 01.08.2022.
Termin zakończenia robót: 31.08.2022.

Zamawiający zastrzega 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 w zw. z art. 7 ust. 9  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 w zw. z art. 7 ust. 9  ww. ustawy.

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: 08-07-2022

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl, e–mail: drmg@gdansk.gda.pl, tel.: (58) 320-51-00.

1. Przedmiot oraz zakres rzeczowy zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie niezbędnych robót 
na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku, ul. Siedleckiego”.

Zakres rzeczowy zamówienia:
Obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym 
następujące elementy: 
- Roboty rozbiórkowe i demontażowe
- Roboty ogólnobudowlane
- Roboty sanitarne 
- Roboty elektryczne i teletechniczne 
- Roboty towarzyszące i odtworzeniowe

1.1. Usunięcie usterek dachu basenu
Zakres prac:
- usunięcie starych izolacji z papy – jednowarstwowych,
- demontaż wpustów dachowych,
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną (papa podkładowa, papa nawierzchniowa),
- uszczelnienie słupów stalowych na styku z papą taśmą butylową,
- obsadzenie wpustów dachowych fi 150 mm,
- obsadzenie kominków wentylacyjnych systemowych do pokryć papowych,
- wykonanie opierzeni wodochronnych na styku dachu i ściany hali basenowej,
- rozebranie ścianek, obudowy słupa,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni.
Szczegółowy zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do 
OPZ. 

1.2. Usunięcie usterek instalacji teletechnicznej 
Zakres prac:
- wymiana urządzeń;
 wymiana zwory elektromagnetycznej z kontrolką drzwi do podbasenia system KD,
 wymiana centrali domofonowej IP 65,
 demontaż i montaż elementów systemu kontroli dostępu – czytnik identyfikujący PIN-kod,
 montaż i demontaż kamery telewizji przemysłowej,
 wymiana zabezpieczenia hermetycznego złącza RJ do kamer monitoringu.

- wymiana okablowania;
 mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr. Do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie,
 przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej 

z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie,
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 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z dobraniem koloru do 
istniejącego.

- kable do kamer;
 mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr. Do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie,
 przewód wtynkowy – łączny przekrój żył do 7,5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku. Przewód 

(skrętka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6e,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z dobraniem koloru do 

istniejącego,
 wymiana złącza RJ hermetycznych na skrętkę do kamer monitoringu.

Szczegółowy zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do 
OPZ

1.3. Usunięcie usterek budowlanych
Zakres prac:

- wymiana cokolika z płytek terakotowych 20x10 cm na kleju,
- demontaż paneli sufitowych 06x06m wraz z wełną mineralną,
- wymiana posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 60 m2,
- uszczelnienie nogomyjek, opuszczenie wpustów,
- usunięcie korozji z drabiny ewakuacyjnej na dachu, poprzez jej oczyszczenie i pomalowanie proszkowo,
- wymiana ROP 2/14 wraz z podłączeniem do systemu SSP i zaprogramowaniem.

Szczegółowy zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do 
OPZ

Uwaga:
Wszystkie 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 cenie ofertowej.

2. Warunki prowadzenia robót:
2.1.  Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu 
(Gdańskim Ośrodkiem Sportu). Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa.
Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów 
realizacji. Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.
Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane 
z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności.

2.2.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu,
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno - użytkowych,
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

2.3.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych 
oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.
Wykonawca we własnym zakresie:
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu 
budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją Basenu.

2.4. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
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a) 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.

2.5.  Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres  realizacji 
przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak również w okresie przerw 
w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe 
z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

2.6.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla 
uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.

2.7.  Wykonawca zobowiązany jest:
 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót 

objętych zamówieniem,
 uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty wynagrodzenia pracowników za pracę w dni wolne od 

pracy, w godzinach popołudniowych - z uwagi na ciągłość eksploatacyjną basenu,
 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy 

i dostaw materiałów i sprzętu,
 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru,
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywa obsługa basenu 

w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy,
 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

budynku basenu nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy 
oraz dróg dojazdowych w tym terenie,

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem  i Inspektorem 
Nadzoru,

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 
oznakowaniem,

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
 zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami 

w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót,
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas wykonywania 

robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
 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,
 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych 

w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót
 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia, 

hałasu oraz drgań,
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2.8.  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko 
materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, 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.

2.9.  W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających 
zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru. 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.

2.10. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy :
 kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 2 egz. wraz z szczegółowym jej wykazem. 
Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży.

2.11. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 3 dni 
przed odbiorem końcowym.

2.12. 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 z Użytkownikiem i Zamawiającym.
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór 
inwestorski oraz winny spełniać wymogi:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym,

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno- budowlanych 
wysokiej jakości, które umożliwią Użytkownikowi i Zamawiającemu szeroki wybór przed ich zakupem.
Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga również wyprzedzających uzgodnień 
z Użytkownikiem i Zamawiającym.

2.13. 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.

3. Rękojmia i gwarancja jakości: 
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) Gwarancja i rękojmia dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 
budowlanych.
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Załączniki: 
Zał. nr 1  Przedmiar – usunięcie usterek dachu
Zał. nr 2  Przedmiar – branża teletechniczna
Zał. nr 3 Przedmiar – usterki budowlane
Zał. nr 4  Opinia techniczna
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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 
realizację zadania pn.: „Wykonanie niezbędnych robót na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 81 
w Gdańsku, ul. Siedleckiego”.

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, 
za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ............................................................................ zł brutto, 
słownie: ..................................................................................................................................................  w tym: 
 wynagrodzenie netto: ………………………………………………………………………….……
 stawka (……..%) i wartość podatku VAT:  ……………………………………………………

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. 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 w zw. z art. 7 ust. 9  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. 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

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania 
posiadają:

− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie 

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

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

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

9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie 
przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

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