
Gmina Jedlińsk 

ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk 

NIP 796 28 96 026   

REGON 670 223 764  

Jedlińsk, dnia 14.07.2022 r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Jedlińsk zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówień na sześć zadań budowy sieci 

wodociągowych w gminie Jedlińsk. 

Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra, ul. Piaskowa, gmina Jedlińsk  

Zadanie nr 2 –Sieć wodociągowa z przyłączami wody w obrębie działek nr. ew 134/3, 134/4, 134/5, 

134/6 w miejscowości Jedlanka gmina Jedlińsk, obręb 0010 Jedlanka   

Zadanie nr 3 -  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlińsk, ul. Energetyków, gmina 

Jedlińsk 

Zadanie nr 4 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisów, gmina Jedlińsk 

Zadanie nr 5 – Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 28 w miejscowości Narty, gmina Jedlińsk 

Zadanie nr 6 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra, ul. Północna, gmina Jedlińsk 

1. Nazwa Zamawiającego. 

Gmina Jedlińsk 

ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk 

tel. 48 3213021  

NIP 796 28 96 026  

REGON  670 223 764 

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl 

2. Tryb postępowania. 

Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 2  w zw. z art. 5 ust 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 5 ust 4 pkt 1  ustawy     

z dnia 24 czerwca 2021 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129z późn. 

zm.)    

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

4. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 



5. Nazwa realizowanego zadania. Zadanie podzielone jest na 6 zadań: 

Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra, ul. Piaskowa, gmina Jedlińsk  

Zadanie nr 2 –Sieć wodociągowa z przyłączami wody w obrębie działek nr. ew 134/3, 134/4, 134/5, 

134/6 w miejscowości Jedlanka gmina Jedlińsk, obręb 0010 Jedlanka   

Zadanie nr 3 -  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlińsk, ul. Energetyków, gmina 

Jedlińsk 

Zadanie nr 4 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisów, gmina Jedlińsk 

Zadanie nr 5 – Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 28 w miejscowości Narty, gmina Jedlińsk 

Zadanie nr 6 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra, ul. Północna, gmina Jedlińsk  

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

Zadanie nr 1 

Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą rozgałęźną o średnicy ø 110. Sieć wodociągowa 

prowadzona będzie krawędzią drogi wewnętrznej. 

Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

DN/OD 110 PVC-U – PN 10 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu 

produkcyjnego (typu Power-Lock) wg PN-EN ISO 1452-2 i kształtki wg PN-EN ISO 1452-3. 

Przewody montować na głębokości h = 1,8 m do osi przewodu. 

Uzbrojenie sieci stanowić będą: 

- ięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia, zabezpieczone przed ruchem kołowym; 

- zasuwy ø 100 mm z gumowym klinem uszczelniającym w skrzynkach ulicznych dla zasuw. 

Raz na rok należy sprawdzić sprawność hydrantów przeciwpożarowych. 

Wodociąg: 110 PVC L = 371 m      

Zadanie nr 2  

W ramach realizacji robót należy wybudować sieć wodociągową z rur PVC Ø110 mm na łącznej 

długości 231,3 mb i rur PE 40mm na długości 21,3mm na działkach 134/3, 134/4, 134/5, 134/6. 

Budowa przedmiotowego wodociągu uwzględnia przyszłościowe zapotrzebowanie na wodę dla 

istniejącego i przewidywanego w tym rejonie budownictwa jednorodzinnego. Nowobudowany 

odcinek sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm na długości 231,3 mb i PE 40mm długości 21,3mm 

zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm usytuowanego da działkach 

prywatnych w miejscowości Jedlanka gm. Jedlanka poprzez zaprojektowany trójnik kołnierzowy 

90x90x90 mm. Zakończenie wodociągu w działce nr ew 134/6 w miejscowości Jedlanka gm Jedlińsk 

stanowić będzie hydrant przeciwpożarowy Ø 80 mm, a przewód wodociągowy dla dalszej rozbudowy 

zamknięty będzie zaślepką PVC Ø 110 mm.  

 

Zadanie nr 3  

Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą rozgałęźną o średnicy ø 110. Sieć wodociągowa 

prowadzona będzie krawędzią drogi gminnej i w pasie drogi wewnętrznej. 

Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

DN/OD 110 PVC-U – PN 10 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trak-cie procesu 

produkcyjnego (typu Power-Lock) wg PN-EN ISO 1452-2 i kształtki wg PN-EN ISO 1452-3. 

Przewody montować na głębokości h = 1,8 m do osi przewodu. 

Uzbrojenie sieci stanowić będą: 

- ięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia, zabezpieczone przed ruchem kołowym; 

- zasuwy ø 100 mm z gumowym klinem uszczelniającym w skrzynkach ulicznych dla zasuw. 

Raz na rok należy sprawdzić sprawność hydrantów przeciwpożarowych. 

Wodociąg:  110 PVC L = 357 m 



 

Zadanie nr 4   

 

Zadanie nr 5 

Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą rozgałęźną o średnicy ø 160. Sieć wodociągowa 

prowadzona będzie krawędzią drogi gminnej i w pasie przyszłej drogi wewnętrznej. 

Sieć wodociągowa w krawędzi drogi (poza pasem przebudowy drogi) wykonana zostanie przewiertem 

sterowanym z rur dwuwarstwowych ø 160 PE 100RC/PE 100RC zgodnie z normą PN-EN 12201-

2:2004 i PN-EN 13244:2004. 

Sieć wodociągową w działce nr 28 projektuje się z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu DN/OD 160 PVC-U – PN 10 z uszczelkami trwale mocowanymi w kie-lichu rury 

w trakcie procesu produkcyjnego (typu Power-Lock) wg PN-EN ISO 1452-2 i kształtki wg PN-EN 

ISO 1452-3. 

Przewody montować na głębokości h = 1,8 m do osi przewodu. 

Uzbrojenie sieci stanowić będą: 

- hydranty przeciwpożarowe nazi ięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia, zabezpieczone przed ruchem kołowym; 

- zasuwy ø 150 mm z gumowym klinem uszczelniającym w skrzynkach ulicznych dla zasuw. 

Raz na rok należy sprawdzić sprawność hydrantów przeciwpożarowych. 

Wodociąg: 

 

 

 

 

Zadnie nr 6 

Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą rozgałęźną o średnicy ø 110. Sieć wodociągowa 

prowadzona będzie krawędzią drogi gminnej. 

Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

DN/OD 110 PVC-U – PN 10 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu 

produkcyjnego (typu Power-Lock) wg PN-EN ISO 1452-2 i kształtki wg PN-EN ISO 1452-3. 

Przewody montować na głębokości h = 1,8 m do osi przewodu. 

Uzbrojenie sieci stanowić będą: 

- ięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia, zabezpieczone przed ruchem kołowym; 

- zasuwy ø 100 mm z gumowym klinem uszczelniającym w skrzynkach ulicznych dla zasuw. 

Raz na rok należy sprawdzić sprawność hydrantów przeciwpożarowych. 

Wodociąg: 

 

 

2. Szczegółowy zakres robót zawiera   dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych, przedmiary 

robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do niniejszego 

zapytania. Przedmiary robót mają charakter pomocnicy i służą do zobrazowania skali robót, mają one 

za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją. 

3. Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie prace związane z budową oświetlenia ulicznego, 

min: 

• niezbędna obsługa geodezyjna ( wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza); 

• prowadzenie dziennika budowy; 

  

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza 

budowy i późniejsza jego likwidacja; 



• zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje pozwalają na 

wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w 

szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez 

prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający 

bezpieczeństwo; 

• zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności,       

z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa; 

• wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych            

i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez 

Zamawiającego; 

• wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych 

materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i 

Polskich Normach, wszelkie badania i Pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp.; 

• użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące 

o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego. Tam, gdzie w opisie przedmiotu 

zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy producent, dostawca) materiałów 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wyżej wymienionych. Zmiana materiałów 

określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed 

ich faktycznym dokonaniem. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

• natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek; 

• protokolarne przekazanie terenu; 

• inne czynności towarzyszące niewymienione, niezbędne do zakończenia, uruchomienia oraz 

przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie 

odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał 

odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę ofertową. 

5. Równoważność materiałów i urządzeń. 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki niniejszego zapytania ofertowego w tym 

dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz w kosztorysie ofertowym, zostało wskazane 

pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one realizacją robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od załażonych w/w dokumentach . Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 

stawiane przez zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane roboty 

budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 



6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu 

dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania 

przez zamawiającego. 

7. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z 

przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 

8. Udziela się gwarancji na okres 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

5. Termin realizacji zamówienia. 

Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia wszystkich sześciu zadań: 12 grudnia 2022r. 

Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem. 

6. Termin związania ofertą. 

1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,  

lub papierowej i opatrzona   podpisem osobistym.   

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” wraz z ofertą Wykonawca składa zał. Nr 6 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej podpisanej   podpisem osobistym  w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2022r. do godz. 13:00 

2. Ofertę należy  opisać następująco: (Nazwa oferenta) ......... OFERTA  na budowę sieci 

wodociągowej zadanie nr …. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w postaci papierowej na adres: 

Urząd Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2022r. o godzinie 13:15. 

6. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

7 . Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny. 



1. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wartość ogółem oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. 

3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie 

koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i 

zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi 

obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej 

oceny. 

Kryterium oceny ofert : cena 100 % . 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia podanej 

w formularzu ofertowym. 

Sposób oceny ofert – ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

          Cn 

C = -------- x100% 

         Cb 

gdzie: 

C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) 

Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 

Cb – cena brutto oferty badanej 

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w 

oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 

z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek; 



- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

- wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił nie 

wystarczających wyjaśnień/uzupełnień. 

10. Warunki płatności. 

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury 

VAT do siedziby Zamawiającego 

11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, osoby upoważnione do 

kontaktu. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną   budownictwo@jedlinsk.pl  

2. Do bezpośredniego kontaktowani się z Wykonawcami upoważniona jest: 

Teresa Siejek-Danielewicz – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 tel. (48) 483213021. 

Grzegorz Walczak - od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 tel. (48) 483213021. 

12. Zmiana umowy 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w 

celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do 

umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego  w każdym czasie, w tym do 

niedokonania wyboru żadnej oferty, bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania po stronie 

wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia. 

14. Pozostałe informacje. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania. 

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w 

ofercie. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

4. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiotowe zadania. 

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Jedlińsk jest: Wójt 

Gminy Jedlińsk, adres: ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, tel.: 48 321 30 21. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Gminy Jedlińsk a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

Panią Paulą Słowik na adres poczty elektronicznej iod@jedlinsk.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jedlińsk – przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody (jeśli dotyczy). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jedlińsk; 

2. realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jedlińsk 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jedlińsk. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy:  

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
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 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, 

której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki:  

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 

dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Gminy w Jedlińsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

16. Wykaz załączników do zapytania ofertowego. 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy. 

Załącznik nr 3 - Materiały do zgłoszenia robót. 

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót. 

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Załącznik nr 6 –  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia 

  


