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Gdańsk dnia 12.07.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych: 
1) przejście istniejące – na wysokości wejścia nr D do Parku Nadmorskiego im. Ronalda Reagana; 
2) przejście zaprojektowane – na wysokości sklepu Biedronka/Wejście do Parku Nadmorskiego im. 
 Ronalda Reagana. 

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

Prosimy o przesłanie oferty w języku polskim (wraz z ew. załącznikami), sporządzonej według wzoru załącznika 
nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 18.07.2022 r. 

Termin realizacji:
Lp. Przedmiot zamówienia Terminy 

1.
I Przedmiot odbioru: 
Dokumentacja projektowa (etap I) 27 tygodni od daty zawarcia umowy

2.
II Przedmiot odbioru: 
Roboty budowlane (etap II)

54 tygodni od daty zawarcia umowy

DRMG informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez Wykonawcę 
spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 5. Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.

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.

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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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: 12-07-2022



Zamówienie nr 174/BZP-PU.511.161.2022/AF
BZP-PU/165/2022/AF

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

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, tel.: (058) 320-51-00, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, mail: drmg@gdansk.gda.pl.

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa 
oświetlenia dwóch przejść dla pieszych:
1) przejście istniejące - na wysokości wejścia nr D do Parku Nadmorskiego im. Ronalda Reagana,
2) przejście zaprojektowane - na wysokości sklepu Biedronka/Wejście do Parku Nadmorskiego im. 
 Ronalda Reagana” (dalej: „Zadanie”) 
poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na 
 oświetleniu dwóch przejść dla pieszych.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 
Etapu I – Dokumentacja projektowa - Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla  w 
 ramach danego Zadania (I Przedmiot odbioru);
Etapu II – Roboty budowlane - Wykonania budowy oświetlenia dwóch przejść dla pieszych tj. prac 
demontażowych i odtworzeniowych, ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV, montażu słupów 
oświetleniowych wraz z fundamentami, montażu opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła, 
podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, odtworzenie elementów zagospodarowania terenu 
(II Przedmiot odbioru). 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w 

tym pozwoleń na budowę lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń pozwalających na prowadzenie 
robót budowlanych.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, 
decyzji do  realizacji zamówienia.

3. Wykonanie operatu dendrologicznego oraz inwentaryzację zieleni (jeśli jest wymagane).
4. Roboty przygotowawcze, organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót.
5. Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź  ich 

 zabezpieczenie.
6. Zmiana organizacji ruchu – opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji.
7. Wykonanie budowy oświetlenia dwóch przejść dla pieszych, ułożenie linii kablowych 

oświetleniowych nN - 0,4 kV, wykonanie przecisków, montaż słupów oświetleniowych wraz z 
fundamentami, montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła, podłączenia linii 
kablowych do istniejących słupów oświetleniowych.

8. Rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym 
warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień.

9. Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu.
10. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu.
11. Uporządkowanie placu budowy.

http://www.drmg.gdansk.pl/
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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Szczegółowe wytyczne  zawarte są w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym załącznik  nr 
 1  do OPZ oraz w warunkach technicznych z GZDiZ załącznik nr 1 i 2 do PFU.

4. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest:
4.1. Przedstawić minimum raz w miesiącu sprawozdanie (raport) w formie elektronicznej z przebiegu prac 
oraz brać udział w spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez 
 Zamawiającego miejscu, w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym 
etapie rozwiązań projektowych. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą 
przekazywane Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym następnym spotkaniu 
Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania.

4.2. Uzyskać wymagane warunki techniczne i uzgodnienia od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 
własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone  do 
 uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające  poza zakresy wynikające z układem 
projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.

4.3. W przypadku błędów w dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających  na 
 niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), do ich usunięcia na własny koszt w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.4. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, dostarczyć do Zamawiającego sporządzony 
harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy:

 złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci,
 złożenia wniosku o uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 złożenia materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych,
 przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,
 przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych,
 przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego,
 przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu.

5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy jednocześnie: 

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

a) Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  w 
 zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w  zakresie 
 sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zamówienie obejmujące 
swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego lub projektu wykonawczego w zakresie 
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budowy lub przebudowy oświetlenia (np. ulicznego lub parkowego) z zastosowaniem technologii 
LED o  wartości zamówienia równej lub  większej niż 10 000,00 zł brutto.

3) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zamówienie  obejmujące 
swoim zakresem budowę lub  przebudowę oświetlenia ulicy lub ciągu pieszego lub ciągu pieszo-
jezdnego lub parku z zastosowaniem technologii LED o wartości zamówienia równej lub większej 
niż  30 000,00 zł brutto.

6. 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) Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji do 
 ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane.

3) Gwarancja dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 
budowlanych.

Załącznik:
Zał. nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy
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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 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia 
przejść dla pieszych: 
1)  przejście istniejące – na wysokości wejścia nr D do Parku Nadmorskiego im. Ronalda Reagana; 
2) przejście zaprojektowane – na wysokości sklepu Biedronka/Wejście do Parku Nadmorskiego im. 
 Ronalda Reagana. 

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

1. Lp. Przedmiot zamówienia
Wynagrodzenie 

netto zł

Stawka
Podatku

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

1 2 3 4 5

1.
I Przedmiot odbioru: 
Dokumentacja projektowa (etap I) ….%

2.
II Przedmiot odbioru: 
Roboty budowlane (etap II) .…..…………………

.…..…………………

….%

Łączne wynagrodzenie brutto:    
         
               Słownie: ……………………………………………………………………………………………………..
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2. Oświadczam, że skieruję do wykonania zamówienia niżej wymienione osoby:

Lp. Imię i Nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Posiadane uprawnienia/doświadczenie

1. 2. 3 4 

1. Kierownik budowy

 uprawnienia budowlane w 
 specjalności instalacyjnej w  zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
 elektroenergetycznych.

2. Projektant 

 uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
 elektroenergetycznych.

3.    Oświadczam, że spełniam postawione w zaproszeniu do złożenia oferty warunki udziału i na dowód 
załączam poniższy wykaz doświadczenia:

Lp.
Przedmiot 

zamówienia

Czy zamówienie 
obejmowało swoim 

zakresem opracowanie 
projektu budowlanego 

lub projektu 
wykonawczego w 

zakresie budowy lub 
przebudowy oświetlenia 

(np. ulicznego lub 
parkowego) z 

zastosowaniem 
technologii LED?

Wartość 
zamówienia 
(brutto zł)

Data 
wykonania

(zakończenia)

Podmiot, na 
rzecz którego 
usługa została 

wykonana

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

1. TAK* / NIE*
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4.  Oświadczam, że spełniam postawione w zaproszeniu do złożenia oferty warunki udziału i na dowód 
załączam poniższy wykaz doświadczenia:

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

6. 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.

7. 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 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie 
oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 
a nadto, że  w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku 
(Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, 
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

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

Lp.
Przedmiot 

zamówienia

Czy zamówienie 
obejmowało swoim 

zakresem budowę lub 
przebudowę oświetlenia 
ulicy lub ciągu pieszego 

lub ciągu pieszo-jezdnego 
lub parku z 

zastosowaniem 
technologii LED?

Wartość 
zamówienia 
(brutto zł)

Data 
wykonania

(zakończenia)

Podmiot, na 
rzecz którego 

usługa 
została 

wykonana

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

1. TAK* / NIE*
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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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