
Zamówienie nr 94/BZP-PU.511.84.2022/MN
BZP-PU/83/2022/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

Gdańsk dnia 25.04.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania procedury 
przetargowej na roboty budowlane oraz na etapie realizacji zadania pn.: "Projekt montażu dwóch 
czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanału Raduni".

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 10.05.2022 r. 

DRMG informuje, że kryterium wyboru oferty jest cena oraz jednoczesne spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu określonego w punkcie 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Termin  realizacji: 
Lp. Przedmiot zamówienia Termin

1.
Część I:
Udzielanie odpowiedzi na pytania do przetargu w trakcie trwania procedury 
przetargowej na roboty budowlane. 

30.09.2022 r. 

2.
Część II: 
Pełnienie nadzoru autorskiego

12.12.2022 r. 

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. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

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: 25-04-2022

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

                     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, tel. (058) 320 51 00, fax. (058) 320 51 05, strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, email: 
drmg@gdansk.gda.pl 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 
Część I- Udzielania odpowiedzi na pytania do przetargu w trakcie trwania procedury przetargowej na 
roboty budowlane dla zadania pn.: „Projekt montażu dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanału 
Raduni”. (dalej: „Zadanie”). 
Część II- Pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji Zadania. 

I. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usługi w zakresie  udzielania odpowiedzi na pytania do przetargu na 
etapie zamówienia publicznego na realizację Zadania w zakresie robót budowlanych (Część I)

II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego, na etapie realizacji Zadania (Część II)

III. Za wykonanie usługi w ramach Części I Zamawiający uzna komplet czynności o których mowa 
w pkt. 2.5. 

IV. Za jeden nadzór autorski w ramach Części II, jako jednostkę stanowiącą podstawę określenia 
faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru 
autorskiego dotyczącego zagadnienia określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do 
świadczenia nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w pkt. 2.6., niezależnie od liczby 
projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu poświęconego na opracowanie danego 
zagadnienia. Usługa nadzoru pełniona jest na żądanie Zamawiającego. 

V. W ramach Części I Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania, na wniosek Zamawiającego, 
odpowiedzi a pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji (w tym  
uzupełnień/rysunków zamiennych), w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej, dla której pełnienie nadzoru stanowi przedmiot 
niniejszego zamówienia. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia 
roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

VI. W ramach Części II  Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski na wezwanie Zamawiającego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie: 
a) Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

http://www.drmg.gdansk.pl/
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b) Uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego,

c) Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 
powstałych w toku realizacji robót budowlanych,

d) Przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, 

e) Czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

f) Brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i końcowym, co na 
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.

g) Oceny, czy zmiana jest istotna w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i w 
świetle obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, czy zmiany wymagają uzyskania 
nowego pozwolenia na budowę, 

h) Analizowania ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych odnoszących się do 
wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedkładaniem Zamawiającemu swojego 
stanowiska szczegółowym uzasadnieniem, 

i) Wykonywania wszelkich uprawnień i zobowiązań projektanta jakie przepisy prawa wiążą 
z wykonaniem nadzoru autorskiego, w szczególności pełnienie obowiązków wynikających z 
art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. dz. U. 2020, poz. 1333 
z późn. zm.); 

VII. W ofercie należy podać wartość: 
Część I- wartość całej usługi udzielania odpowiedzi na pytania. 
Część II- 15 nadzorów autorskich na etapie realizacji Zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości nadzorów autorskich w ramach Części II 
w uzasadnionych przypadkach, a ich ewentualne zwiększenie możliwe będzie jedynie po 
zawarciu aneksu do umowy w oparciu o cenę jednostkową podaną w ofercie. 

VIII. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowo 
ryczałtowe, ustalone:  
Część I - jednorazowo za wykonaną usługę. 
Część II – na podstawie iloczynu liczby rzeczywiście zrealizowanych nadzorów oraz ceny  
jednostkowej określonej w ofercie. 

IX. W przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji Zadania „Projekt montażu czyszczarek 
usytuowanych nad korytem Kanału Raduni” Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia 
terminu wykonania niniejszego zamówienia do terminu zakończenia realizacji ww. Zadania. 

X. Usługa w ramach Części I jak i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Części II odbywać się 
będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.

XI. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nadzoru autorskiego zobowiązał się do wypełniania 
każdorazowo raportu na budowie. 

XII. Fakturowanie będzie nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury w przypadku 
zakresu:
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Części I- będzie raport powstały po zakończeniu postępowania o wyborze wykonawcy i 
zatwierdzony przez pracownika nadzorującego przebieg zamówienia publicznego. 
Części II- raport zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru potwierdzający ilość rzeczywiście 
zrealizowanych nadzorów autorskich przez Wykonawcę. 

3. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia Termin

 I Część I Przedmiotu Zamówienia 30.09.2022

 II Część II Przedmiotu Zamówienia 12.12.2022

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: „Projekt montażu czyszczarek 
usytuowanych nad korytem Kanału Raduni”  to 31.12.2022 r. Ostateczny termin realizacji zamówienia 
uzależniony jest od wyniku postępowania na roboty budowlane dla przedmiotowego Zadania.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali 

w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji Projektanta posiadającego uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności: 
a) konstrukcyjno-budowlanej, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Zamawiający dopuszcza wskazanie jednego Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania we wszystkich dwóch specjalnościach określonych w pkt. 4 ust. 1 lit. a) i b) Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

5. Forma i wysokość wynagrodzenia za Część I Przedmiotu Zamówienia: 
1) W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia złożenia oferty (dalej: Oferta) należy wskazać 

łączną wartość brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
za Część I Przedmiotu Zamówienia określoną w pkt. 2.1. OPZ, nie może przekroczyć 20% łącznej 
wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy w ten sposób, że łączna 
wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast wynagrodzenie 
za Część I Przedmiotu Zamówienia zostanie poprawione na kwotę odpowiadającą 20% łącznej 
wartości brutto – w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonania Części I Przedmiotu Zamówienia nie 
będzie odpowiadać proporcjom określonym w formularzu ofertowym. 

3) Wykonawca może w terminie 3 dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas jego oferta będzie 
podlegała odrzuceniu, a Zamawiający będzie uprawiony do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert. 

Załącznik: 
1. Dokumentacja projektowa wykonana w 2020 roku przez WIST pn.: ”Projekt montażu czyszczarek 

usytuowanych nad korytem Kanału Raduni” - załącznik nr 1 do 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 składam ofertę 
na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania procedury przetargowej 
na roboty budowlane oraz na etapie realizacji zadania pn.: "Projekt montażu dwóch czyszczarek 
usytuowanych nad korytem Kanału Raduni".

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

Lp. Przedmiot zamówienia
Wynagrodzenie 

netto zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

1 2 3 4 5

1.

I Przedmiot odbioru:
Udzielanie odpowiedzi na pytania do 
przetargu w trakcie trwania procedury 
przetargowej na roboty budowlane. 

 ……………………….
….% …………………………………

(Co stanowi maksymalnie
20 % wartości  całego 

zamówienia)

Cena 
netto zł 

za 1 
nadzór 

autorski

Przewidywana 
ilość nadzorów

Wynagrodzenie 
netto zł

(6x7)

Stawka 
podatku 

VAT

Wynagrodzenie 
brutto zł

6 7 8 9 10

2.

II Przedmiot 
odbioru: 
Pełnienie 
nadzoru 
autorskiego

15 ….%



Zamówienie nr 47/BZP-PU.511.41.2022/MN
BZP-PU/38/2022/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

                                                                             Łączne wynagrodzenie brutto (poz. 5+10):

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

2. Oświadczam, że skieruję do wykonania zamówienia niżej wymienione osoby lub jedną osobę 
posiadającą wszystkie niżej wymienione uprawnienia budowlane:  

Lp. Imię i Nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Posiadane uprawnienia

1. 2. 3 4 

1.
Projektant 

 uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowalnej

2. Projektant 

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

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

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 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. 

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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