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Gdańsk dnia 28.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Usunięcie zieleni, w ramach przeprowadzenia remediacji gruntu 
na terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku.

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 01.04.2022r.

Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia Termin wykonania robót

I Przedmiot zamówienia:  
Przesadzenie gatunków chronionych  

30.04.2022 r

II Przedmiot zamówienia: 
Pozostałe prace

7 tygodni od daty zawarcia umowy 

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta     
z najniższą ceną. 
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.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Jarosław Małuszek
Kierownik

Podpisano elektronicznie: 28-03-2022

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

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: 
Usunięcie zieleni, w ramach przeprowadzenia remediacji gruntu na terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska,  tel. (58) 320-51-00, strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl; e-mail: drmg@gdansk.gda.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót, związanych z wycinką drzew, znajdujących się na terenie 
„Szańca Zachodniego” w Gdańsku, na terenie działek gminnych nr 288/1 i 288/2 obr. 61, w ramach 
przeprowadzenia remediacji gruntu, które będzie objęte innym zleceniem.
Jest to teren po byłej bazie paliw, o łącznej powierzchni 4,578 ha 
Docelowym zamierzeniem jest przygotowanie terenu pod przyszły park miejski, pomiędzy ul. Starowiślną, 
Jana Długosza i Władysława IV – Nowym Porcie w Gdańsku wraz z odtworzeniem zarysu  historycznego Szańca 
Zachodniego. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Teren Szańca Zachodniego stanowi nieużytek gęsto porośnięty samosiejkami w różnej, głównie dojrzałej fazie 
wzrostu. Infrastruktura byłej bazy paliw została dawno zdemontowana. Działka nr 288/1 obejmuje istniejącą 
stację transformatorową. Teren znajduje się poza obszarami chronionymi, Głównymi Zbiornikami Wód 
Podziemnych oraz obszarami Natura 2000. Teren objęty jest ochroną konserwatorską (ekspozycja „E”, nr rej. 
zabytków woj. pomorskiego 1013) i znajduje się w obrębie zabytkowego zespołu urbanistycznego osady 
portowej, a także w obrębie portu morskiego w Gdańsku.
Szczegóły przyszłego sposobu użytkowania terenu podaje MPZP nr 0405. Zgodnie z nim planuje się tu park 
miejski częściowo z usługami, a od strony ul. Jana Długosza planowana jest ulica dojazdowa. Obszar objęty 
zamówieniem będzie wymagał w późniejszym etapie oczyszczenia z odpadów stałych oraz usunięcia 
zanieczyszczonego gruntu związkami ropopochodnym (planowana remediacja).
Usunięcie drzew ma być wykonane na podstawie załączonej decyzji zezwalającej na usunięcie 322 sztuk 
drzew, głównie samosiejek, wydanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ramach przedsięwzięcia uzyskano decyzje derogacyjne RDOŚ, dotyczące chronionych gatunków i siedlisk 
zwierząt i roślin. W ramach zamówienia należy spełnić zalecenia w tych decyzjach, w tym przesadzenia 
wskazanych gatunków chronionych roślin w wyznaczone miejsca, sporządzenia wymaganych raportów                          
z przeprowadzonych prac.

4.1. Zakres rzeczowy I przedmiotu zamówienia:
 przesadzenie, w celu ochrony na nowe stanowiska, zlokalizowane na terenie robót ale poza strefę wycinek, 
4 osobników o powierzchni 2,5 m2 krzewów rokitnika zwyczajnego oraz mchu płonnika pospolitego                          
o powierzchni 4 m2 - zgodnie z decyzją RDOŚ należy to wykonać do końca kwietnia 2022r.;

 36 miesięczną pielęgnację przesadzonego skupiska rokitnika zwyczajnego, jeśli po upływie tego terminu 
stwierdzi się nieudatność przesadzeń to należy wykonać nasadzenia uzupełniające, w okresie gwarancji                                
i rękojmi;
 po upływie ww. terminu pielęgnacji przygotowanie roślinności do odbioru przy udziale przedstawicieli 
RDOŚ w celu stwierdzenia udatności przesadzenia;

4.2. Zakres rzeczowy II przedmiotu zamówienia obejmuje:

http://www.drmg.gdansk.pl/
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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 zapewnienie nadzoru przyrodniczego:
 przeprowadzić przed przystąpieniem do prac przez specjalistę przyrodnika, w tym ornitologa oględzin 
drzew i krzewów pod kątem obecności gatunków chronionych, w tym ptaków i innych, ich siedlisk, ostoi                             
w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, czy przesadzenia; 
 przygotować raport z przeprowadzonych oględzin przyrodniczych przed rozpoczęciem prac i wskazać brak 
przeciwskazań do rozpoczęcia wycinek wraz z dokumentacją fotograficzną;
 wykonać przeniesienia gatunków chronionych w bezpieczne miejsce pod nadzorem przyrodniczym;
 prowadzić nadzór w trakcie wycinki drzew i przesadzenia;
 przygotować wymagane sprawozdania, z czynności wynikających z załączonych decyzji administracyjnych, 
derogacyjnych wydanych przez RDOŚ;
 usunięcie lub przeniesienie, w celu ochrony wskazanych osobników gatunków chronionych zwierząt,                         
w tym ślimaka winniczka, czy żab, jeśli zajdzie taka konieczność, zgodnie z wytycznymi decyzji derogacyjnych, 
pod nadzorem przyrodniczym;
 ogrodzenie i ochronę podczas prac stanowiska występowania czosnku wężowego;
 wycięcie 322 sztuk drzew z pozostawieniem karpin – grunt na którym znajdują się drzewa do wycinki jest 
zanieczyszczony, karpiny będą usuwane podczas remediacji gruntu wykonywanej przez specjalistyczną firmę, 
w ramach odrębnego zlecenia, drzewa wycinamy z obszarów I-VI i wokół oraz obszaru sekcji IX  - zał. 3.1;
 zapewnienie nadzoru archeologicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba – dotyczy tylko wykopu podczas 
przesadzenia gatunków chronionych;
 poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o przystąpieniu do wycinki i zakończeniu prac 
odpowiednich organów, w tym RDOŚ, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 zagospodarowanie pni wyciętych drzew (drągowin), jako materiału Zamawiającego z przewiezieniem                      
na wskazane miejsce;
 utylizację odpadów zrębowych, gałęzi i drewna nieużytkowego;

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji sporządzone raporty, wymagane sprawozdania. 
Wykonawca będzie zobowiązany do naniesienia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień do uwag organów                          
i  przekazania ich ponownie Zamawiającemu, w ciągu 3 dni roboczych. Wszystkie materiały powinny                               
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego być przekazane w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD                           
w 2 egzemplarzach; W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to 
podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia 
rozbieżności.

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie materiały i dane 
wyjściowe do sporządzenia opracowania, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Uwaga:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem kadrowo-sprzętowym, w celu terminowego 
wykonania wszystkich wymaganych prac. 

5. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki:
 mapka poglądowa z oznaczonym terenem – zał. nr 1;
 „Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną na obszarze działki 288/1 
i 288/2 przy ul. Starowiślnej w Gdańsku Nowym Porcie” - opracowanie zostanie udostępnione wykonawcy 
wyłonionemu w postepowaniu przetargowym. - zał. nr 2;
 decyzja RDOŚ-Gd-WZG.6400.217.2021.AN.2 z dnia 01.02.2022r., dotyczące gatunków chronionych roślin – 
zał. nr 3;
 decyzja RDOŚ-Gd-WZG.6400., dotyczące gatunków chronionych zwierząt – zał. nr 4;
 decyzję PWKZ ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 14.07.2021r. pozwalającą na prowadzenie badań 
archeologicznych – zał. nr 5;  
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 decyzję PWKZ ZN.5146.389.2021.BC z dnia 17.02.2022r. zezwalającą na usunięcie drzew – zał. nr 6;
 decyzja DROŚ-RP.7131.4.2022 z dnia 27.01.2022r. Marszałka Województwa Pomorskiego zezwalająca                         
na płoszenie zwierząt łownych. – zał.nr 7.

6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w raportach, sprawozdaniach, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 
pozytywnej oceny przez właściwy organ administracyjny, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 
takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 
i zapłacie za jego wykonanie. 

7. Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:
a) wywiezienia wyrobionych zgodnie z polskimi normami sortymentów grubizny drewna (powyżej 7 cm) na 
składnicę drewna przy ul. Polanki w Gdańsku i ułożenie w stosy osobno sortymentami i gatunkami drewna, 
utylizację odpadów zrębowych, gałęzi i drewna nieużytkowego; dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi za pomocą 
specjalistycznego sprzętu – rębaka do gałęzi; nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu; po 
zakończeniu prac teren należy uporządkować;
b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem roślinności występującej w sąsiedztwie prowadzonych prac                                 
a nieprzeznaczonych do wycinki;
c) dokonania wizji w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną i zabezpieczenia terenu zgodnie z zasadami 
BHP przed przystąpieniem do prac; 
d) prowadzenia nadzoru BHP podczas prowadzonych prac, należy wydzielić strefy bezpieczeństwa;
e) przygotowania pni do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia;
f) ścinania konarów drzew i powoli kłaść je na linie w dół, w przypadku braku możliwości położenia całego 
drzewa, uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa;
g) ułożenia drewna i gałęzi w stosy i następnie wywieźć na miejsce wskazane przez GZDIZ;
h)  pokrycia wszelkich ewentualnych szkód, związanych z realizacją zamówienia, np. uszkodzenia chodnika, 
krawężnika itp.
i) zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe                                
w związku z ich wprowadzeniem, a wszelkie roszczenia jakie wpłyną do Zamawiającego, w związku                                          
z prowadzeniem robót będą kierowane do załatwienia bezpośrednio przez Wykonawcę;
j) ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanych prac oraz zgodność realizacji z decyzjami 
administracyjnymi;
k) ponoszenia  pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy;
l) zapewnienia specjalistycznego nadzoru, w tym nadzoru przyrodniczego, archeologicznego, w ramach 
przedmiotu umowy;
m) zatrudnienia do wykonania przedmiotu umowy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje;
n) do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich problemach technicznych lub okolicznościach 
i przeszkodach, które mają wpływ na jakość terminu ich zakończenia;
o) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku ujawnienia w trakcie prac organizmów pod 
ochroną gatunkową oraz gniazd i dziupli ptasich, czy innych 
p) bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zamówienia;
q) Przekazywania raz w tygodniu Zamawiającemu informacji o postępie prac (raport tygodniowy z postępu 
prac) i przedstawiania ewentualnych problemów wymagających rozstrzygnięcia;
r) kontaktowania się z Zamawiającym, w terminach i miejscach obustronnie ustalonych (telekonferencje,                     
w razie potrzeby). 
s) zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe wykonanie usługi oraz uwzględni w wynagrodzeniu 
koszty z tym związane;
t) do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym przed zawarciem umowy na wykonanie usługi 
u) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie prowadzonych prac a koszty z tym związane 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;
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Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp oraz zasadami sztuki 
ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Prace  ogrodnicze mogą 
wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W trakcie prac należy 
zwrócić uwagę na nienaruszenie w terenie podziemnych elementów infrastruktury i zapewnienie                                        
z bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem w miejscu 
prowadzenia prac.
Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za dozór, zagospodarowanie placu robót, czy 
ewentualnych utrudnień związanych z realizacją.
Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

8. Termin realizacji zamówienia: 
I przedmiot odbioru - przesadzenie gatunków chronionych  - 30.04.2022 r.
II przedmiot odbioru – pozostałe prace  – 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza i powinno to być 
uwzględnione w cenie oferty.

10. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy, w okresie rękojmi i 
gwarancji.

11. 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) Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji porealizacyjnej przesadzonego skupiska rokitnika zwyczajnego 
w terminie 36 miesięcy od daty odbioru I przedmiotu odbioru, z zastrzeżeniem punktu 4.1 OPZ. 
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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 składamy ofertę na 
realizację zadania pn.: Usunięcie zieleni, w ramach przeprowadzenia remediacji gruntu na terenie 
Szańca Zachodniego w Gdańsku.

1. Zobowiązujemy 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 2 3 4 5

1.

I przedmiot odbioru: 
przesadzenie gatunków 
chronionych  ...%

2.
II przedmiot odbioru:
pozostałe prace  …%

Łączne wynagrodzenie brutto :

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

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia 
oferty.

3. Oświadczamy, że spełniamy 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 2018r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie 
oświadczamy, że wypełniliśmy ciążące na nas 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), zobowiązujemy się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, 
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO. 
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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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