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Gdańsk dnia 08.11.2022 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 zastępczych nasadzeń zieleni – drzew 
na terenie działki nr 35/5 obręb 30 w Gdańsku wraz z pielęgnacją nasadzeń w ramach zadania BO 2021 
Aktywna i OKAZała Strzyża Wita Stwosza".

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 jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie : 31.03.2023 r.

II. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech latach 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dokonanie nasadzeń 
o wartości jednego zadania równej lub wyższej niż 10 000,00 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. Gwarancja dla nasadzonych drzew wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji porealizacyjnej nasadzonej zieleni (drzew) w okresie 

pierwszych 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

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. 

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.
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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 18.11.2022 r.  

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

Krzysztof Małkowski
    Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie:  08-11-2022

mailto:drmg@gdansk.gda.pl


Zamówienie nr 288/BZP-PU.511.273.2022/AF
BZP-PU/289/2022

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, dalej zwana również DRMG. tel. (58) 320-51-00, faks (58) 320-51-05 strona internetowa: 
www.drmg.gdansk.pl   e–mail: drmg@gdansk.gda.pl.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie zastępczych 
nasadzeń zieleni – drzew na terenie działki nr 35/5 obręb 30 w Gdańsku wraz z pielęgnacją nasadzeń 
w ramach zadania BO 2021 Aktywna i OKAZała Strzyża Wita Stwosza". 

Szczegółowy opis zamówienia:
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie nasadzeń drzew wraz z palikowaniem w tym:

a) 18 szt. drzew ozdobnych, iglastych z gatunku sosna czarna ‘Piramidalis’ o wysokości minimum 
250 cm (lub inny gatunek ozdobny iglasty uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni),

b) 4 szt. drzew ozdobnych, iglastych z gatunku sosna czarna ‘Piramidalis’ o wysokości minimum 
250 cm (lub inny gatunek ozdobny iglasty uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni).

Drzewa należy nasadzić na terenie planowanej przez Wnioskodawcę inwestycji pn.: „OKAZała Strzyża 
w Gdańsku ul. Wita Stwosza - zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2017”, działka nr 35/5 obręb 30, zgodnie 
z załączonym planem nasadzeń zastępczych w miejscach, które nie będą kolidowały z zabudową 
i uzbrojeniem podziemnym.
Materiał do nasadzeń powinien posiadać prawidłowo ukształtowany dla danego gatunku i odmiany drzew 
pokrój, prosty pień oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy. Zieleń należy posadzić zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą.  Po posadzeniu odpowiednio zabezpieczyć – zgodnie z decyzją DROŚ -PZ.7120.170.2022.MG.
z dnia 31.05.2022 r. 
Drzewa należy nasadzić na terenie działki nr 35/5 obręb 30, położonej w Gdańsku, zgodnie z załączonym 
planem nasadzeń zastępczych – mapa z lokalizacją nasadzeń zastępczych.
Prace zostały wskazane w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.
Przedmiar robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

3. Warunki prowadzenia robót
3.1. Do nasadzeń przyjąć drzewa zgodnie z załączonym planem nasadzeń zastępczych oraz decyzją. 

3.2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji porealizacyjnej nasadzonych drzew 
w okresie trwania gwarancji dla wykonanych robót i nasadzonych drzew. Koszty pielęgnacji Wykonawca 
ujmie w wynagrodzeniu ryczałtowym w kosztach ogólnych.

3.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 
zamówienia.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić lokalizacje nasadzeń zastępczych z Użytkownikiem (GZDiZ) 
i Zamawiającym.

3.5. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

mailto:.drmg.gdansk.pl
mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
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i możliwości dojazdu na przyległe posesje.

3.6. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

3.7. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony w OPZ.

3.8. Wykonawca we własnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

lokalizacja zaplecza musi uzyskać akceptację Użytkownika i Zamawiającego przed 
rozpoczęciem robót,

b) zapewni dostawę wody i energii dla placu budowy (np. agregat prądotwórczy).

3.9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozór budowy i ochronę mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, 
c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy 

w godzinach nocnych,
d) utrudnienia związane z realizacją zadania,
e) tymczasowe składowisko materiałów poza placem budowy, 
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz itp.).
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę robót.

3.10.Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bez dodatkowej zapłaty,

b) zapewnienia nadzoru archeologicznego dla realizacji inwestycji, jeśli zajdzie taka potrzeba,
c) zapewnić bezpieczny dojazd służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
d) wszystkie roboty budowlane, a także odbioru robot winny być prowadzone zgodnie z przepisami 

techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami BHP oraz p. poż, pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych,

e) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy,
f) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych 

w sąsiedztwie placu budowy, 
g) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót,
h) prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie,

i) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych,

j) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,do prowadzenia robót w sposób zapewniający:
 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy,
 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 
i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza,
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 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu,

k) spełnienie wymagań ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
l) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
m) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
n) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska,
o) materiał (drzewa) winne być zgodne z zaleceniami jakościowymi rekomendowanymi przez: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
p) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji 

i opinii,
q) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do należytego stanu. 
Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu.

3.11.W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

zminimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, 
w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 
zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 
od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 
unieszkodliwianiem;

c) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu 
z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania; 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 
na legalne składowiska.

3.12. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem 
(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji oraz w okresie 
przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich.

3.13. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

3.14. Po zakończeniu nasadzeń Wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację 
powykonawczą nasadzonych drzew w 3 egz. (z podaniem dokładnej daty wykonania 
nasadzeń, gatunków, obwodów pni oraz mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz 
z dokumentacją fotograficzną). Koszty wykonania dokumentacji należy uwzględnić
w wynagrodzeniu ryczałtowym w kosztach ogólnych.

3.15. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 
dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty.

3.16. 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 dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 
publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
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aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski 
przez tłumacza przysięgłego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Decyzja DROŚ -PZ.7120.170.2022.MG z dnia 31.05.2022r.
Załącznik nr 2 - Mapa z lokalizacją zastępczych nasadzeń
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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 zastępczych nasadzeń zieleni – drzew na terenie działki nr 35/5 obręb 
30 w Gdańsku wraz z pielęgnacją nasadzeń w ramach zadania BO 2021 Aktywna i OKAZała Strzyża Wita 
Stwosza." 

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 postawione w zaproszeniu do złożenia oferty warunki udziału w postępowaniu 
i na dowód załączam poniższy wykaz doświadczeń:

Lp.
Przedmiot 

zamówienia 

Czy zamówienie obejmowało 
swoim zakresem realizację 
nasadzeń drzew i krzewów?

Wartość 
zamówienia 

zł brutto

Data 
wykonania

(zakończenia)

Podmiot, na 
rzecz którego 

usługa 
została 

wykonana

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

1. TAK*/NIE*

2. TAK*/NIE*

*niepotrzebne skreślić

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

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 
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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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