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Gdańsk dnia 26.10.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 
parku przy ul. Radarowej w ramach zadania pt.: „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej 
i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”. 

Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne 
dotyczące realizacji: 

I. TERMIN REALIZACJI:

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 8 miesięcy od daty 
zawarcia umowy.

II. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech 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 koncepcji lub 
dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu zagospodarowania terenu, dotyczącej 
zagospodarowania terenu zieleni o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 15 000,00 zł brutto.

III. 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 koncepcji liczona jest przez okres 12 miesięcy  od dnia jej odbioru. 

Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez 
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia 
do złożenia oferty. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, 
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG.  W przypadku niestawienia 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. 
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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.

Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać 
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 02.11.2022 r.

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

Krzysztof Małkowski
    Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 26-10-2022

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

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Radarowej w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja 
zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”. 

1.1. Lokalizacja

Teren objęty zakresem zamówieniem znajduje się w dzielnicy Matarnia, położony jest pomiędzy ulicą 
Radarową a torami kolejowymi na części działki nr 155 obrębu nr 3 i został pokazany na załączniku graficznym 
stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

1.2. Cel opracowania

Określenie uwarunkowań i rozwiązań związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego, będących 
podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. 
Koncepcję programowo – przestrzenną (KP-P) należy opracować wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 
(ZZK) dla każdego z wariantu, przedstawiając warianty zagospodarowania, ze wskazaniem najkorzystniejszego 
wariantu do realizacji. Koncepcja winna zawierać minimum 2 warianty zróżnicowane pod względem 
zagospodarowania terenu i cenowym w celu wybrania optymalnego rozwiązania. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
  
2.1. Wytyczne dotyczące koncepcji.

W ramach opracowania koncepcji należy uwzględnić uporządkowanie istniejącego terenu i dostosowanie 
go do celów rekreacji i wypoczynku mieszkańców, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorców: dzieci, 
młodzieży, dorosłych, osób starszych, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi. 
Koncepcja powinna zawierać następujące elementy: ścieżki, ławki, parking dla rowerów, oświetlenie parkowe 
oraz wyznaczać miejsca przeznaczone pod plac zabaw dla dzieci, miejsce ćwiczeń, wybieg dla psów oraz ich 
zagospodarowanie. W zakresie opracowania należy również przewidzieć połączenie komunikacyjne terenu 
przyszłego Parku z ulicą Radarową – jako ciąg pieszo-rowerowy.
Teren objęty jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) i położony jest 
w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70%.
Na terenie znajduje się infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP.
Na danym terenie znajduje się również istniejąca linia sieci średniego napięcia, w przypadku wystąpienia kolizji 
sieci z zaproponowanym w koncepcji zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o warunki przebudowy 
sieci. 

Koncepcja winna zawierać:

a) inwentaryzację szczegółową terenu, istniejących obiektów, instalacji i zieleni,
b) pozyskane warunki techniczne od gestorów sieci,
c) propozycje programowe i funkcjonalne kompleksowego zagospodarowania terenu,
d) harmonogram realizacji zadania - wskazanie zakresu czynności i uzgodnień niezbędnych do podjęcia 



Zamówienie nr 284/BZP-PU.511.269.2022/MN
BZP-PU/285/2022/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

procesu projektowego (na etapie projektu budowlanego) i inwestycyjnego – warunki realizacji inwestycji 
(metody realizacji), potrzeby terenowe wykonawcy, potrzeba wykonania innych dokumentacji;

e) wnioski z przeprowadzonej analizy wariantów rozwiązań ze wskazaniem szans i zagrożeń realizacji 
poszczególnych wariantów z podaniem uzasadnienia wyboru najkorzystniejszego wariantu 
realizacyjnego;

f) zbiorcze zestawienie kosztów dla każdego z wariantów.

2.2. Część ekonomiczna koncepcji.

W ramach opracowania koncepcji należy przedstawić kompleksowy, szacunkowy koszt dla wybranych 
rozwiązań. 

2.3. Uwagi ogólne dotyczące koncepcji.
a) Koncepcja powinna być zgodna z zasadami dotyczącymi likwidacji barier architektonicznych 

i kompleksowego rozwiązania problemów komunikacji osób niepełnosprawnych.
b) W razie potrzeby koncepcja powinna określić konieczność wykonania innych dodatkowych analiz.
c) Koncepcja powinna określać skalę potrzeb w zakresie prac projektowych, związanych z usunięciem 

ewentualnych kolizji. 
d) Koncepcję dla zagospodarowania terenu należy opracować w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów 

informacyjnych; aktualnej mapie terenowo – prawnej (do opracowania należy dołączyć aktualny 
uproszczony  wypis i wyrys z ewidencji gruntów).

e) Koncepcja zagospodarowania powinna zostać opracowana w ścisłej współpracy z Radą Dzielnicy 
Matarnia.

Opracowanie określające przedmiot zamówienia winno odpowiadać przepisom i polskim normom, a także 
wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty 
na zamówienie dla wykonania koncepcji w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez 
wad.
W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w koncepcji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny 
i przyjęcia koncepcji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru 
autorskiego na etapie realizacji robót.

3. Koncepcja programowo – przestrzenna winna zawierać:

A. Część opisową w tym między innymi:
a) opis techniczny z częścią graficzną proponowanych rozwiązań,
b)  zestawienie podstawowych danych technicznych i użytkowych,
c) szacunkowy koszt.

B. Część graficzną zawierającą między innymi:
  a)   mapy z zakresem planowanych działań w skali 1:500 do celów informacyjnych, dostosowanej do potrzeb 

czytelnego przedstawienia wspomnianych zadań i działań, nadające się do wykorzystania przy innych 
opracowaniach/dokumentach, sporządzanych w ramach przedmiotu zamówienia;

  b)   dokumentację fotograficzną

 i być zgodna z wytycznymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 03.03.2022 r. o syg. 
GZDiZ.ZR.6304.2.117.2022.AG.589. – wytyczne stanowią załącznik nr 2 do OPZ.
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3.1. Opracowanie koncepcyjne winno spełniać wymogi określone i zgodne z:
1. Obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Gdańska,
2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 
5. Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
6. Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie;

8. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

9. Rozporządzeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych;

11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie;

13. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
14. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;
15. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
16. Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003;
17. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego; 

18. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.

19. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;  
20. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
21. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

22. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

23. Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi oraz 
innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w koncepcji zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 
technicznej. Koncepcja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi na dzień przekazania koncepcji.

3.2.  Nakład dokumentacji dot. koncepcji:
 4 egz. Koncepcji wraz z częścią kosztorysową.

     oraz opracowanie w wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy:
 pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt
 pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.
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CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI W FORMACIE PDF. FORMAT PDF WIELOSTRONICOWY, RYSUNKI W CAŁOŚCI (BEZ 
KROJENIA NA CZĘŚCI), CZYTELNE NA WYDRUKU I ZOPTYMALIZOWANE POD WZGLĘDEM OBJĘTOŚCI.
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 podstawa dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
do czasu usunięcia rozbieżności.

3.3. Znaki towarowe:
W opracowanej koncepcji 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 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 koncepcji 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.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiającego odpowiedzi na pytania oraz 
wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej koncepcji w trakcie przeprowadzonego przez 
Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch 
dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

3.4. Materiały wyjściowe do projektowania
1) Mapka poglądowa z lokalizacją terenu objętego niniejszą koncepcją - stanowiąca załącznik nr 1 do 

OPZ.
2) Wytyczne GZDiZ z dnia 03.03.2022 r. o syg. GZDiZ.ZR.6304.2.117.2022.AG.589. – stanowiące 

załącznik nr 2 do OPZ.

Wszelkie materiały i dane wyjściowe do opracowania koncepcji – Wykonawca uzyska własnym staraniem 
i kosztem, które należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

3.5. Zakres opinii i uzgodnień
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dokumentacji dot. 
przedmiotowego zamówienia, między innymi z następującymi instytucjami (stosownie do ich 
kompetencji):

a) Zamawiającym, 
b) Wydziałem Programów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku
c) Radą Dzielnicy
d) Użytkownikiem
e) Gestorami sieci znajdującymi się na terenie objętym przedmiotem koncepcji,

Opinie Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania umowy. 
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3.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu 
z postępu prac. Raport należy przekazywać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
drogą elektroniczną.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach i sporządzania notatek z narad.
Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego lub przy użyciu aplikacji 
Microsoft Teams:
- na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 1 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne związane z 
zaawansowaniem prac projektowych, 
- na wezwanie Zamawiającego.
 Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów problemy 
i ryzyka. Narady będą się odbywać z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Rady Dzielnicy oraz 
Użytkownikiem.

3.8. Przy sporządzaniu koncepcji należy dążyć do minimalizacji kosztów przyszłej budowy.

4.  Terminarz
a)  Wykonawca zobowiązywany  jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

daty zawarcia umowy szczegółowego harmonogramu prac koncepcyjnych (szczególną uwagę należy 
zwrócić na uzyskanie wytycznych lub warunków do projektowania oraz przekazywanie koncepcji do 
opiniowania), 

b)  Po upływie pierwszego miesiąca od daty zawarcia umowy Wykonawca zorganizuje spotkanie w sprawie 
przedstawienia zaawansowania prac koncepcyjnych.

c)  Pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu szczegółowe 
sprawozdanie/raport dotyczące postępu prac koncepcyjnych wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń 
i tematów wymagających wyjaśnień.

d)   Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów, w odrębnym 
postępowaniu przetargowym na dokumentację projektową, wynikającą z niniejszego zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne 
zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na dokumentację projektową, a także zajmowania 
stanowiska, w przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma 
obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

Załączniki: 
1. Mapka poglądowa z lokalizacją zadania.
2. Wytyczne GZDiZ z dnia 03.03.2022 r. o syg. GZDiZ.ZR.6304.2.117.2022.AG.589.
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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.: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu parku przy ul. Radarowej w 
ramach zadania pt.: „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni 
w mieście”.

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. Oświadczam, że spełniam postawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty warunek udziału w postępowaniu 
i na dowód załączam poniższy wykaz doświadczenia:

*niepotrzebne skreślić

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

Lp.
Przedmiot 

zamówienia

Czy zamówienie 
obejmowało swoim 

zakresem   
opracowanie 
koncepcji lub 
dokumentacji 
projektowej, 

składającej się co 
najmniej z projektu 
zagospodarowania 
terenu, dotyczącej 
zagospodarowania 

terenu zieleni?

Wartość 
zamówienia zł 

brutto

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 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.

5. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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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