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ZAPYTANIE OFERTOWE 

  z dnia 25 października 2022 roku 

KM.7243.5.2022.                  

  

Gmina Iłów z siedzibą w Iłowie pod adresem: 96-520 Iłów, ul. Płocka 2   

nr telefonu: 242675080 fax.242675081 

adres e-mail: sekretariat@ilow.pl    

adres strony: www.ilow.pl 

 

2. Postanowienia ogólne  

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, obejmującego zadanie pn. „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w Iłowie”  

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 

r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania 

ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku 

unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

4. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe. 

3. Przedmiot zamówienia  

 

3.1. Zestawienie długości i powierzchni:  

a) jezdnia dług/pow. 109,0 mb. /520,5 m2,  

b) chodnik o długości 10,80 mb./14 m2,  

c) zjazdy indywidualne szt. 8 /68 m2,  

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej,:  

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3cm,  

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm,  

c) warstwa wyrównawcza z betonu asf. W ilości 100kg/m2, 30% powierzchni,  

d) pobocza trawiaste.  

Jezdnia w krawężnikach (+8cm nad jezdnię), strona lewa, i opornikach – strona prawa, na ławie betonowej 

C7/10, z oporem. Oporniki +4 cm nad nawierzchnię, na zjazdach +2 cm.  

3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:  

a) kostka betonowa szara, grubość 6 cm,  

1. Dane Zamawiającego  
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b) podsypka cem-piaskowa grubość 3cm,  

c) podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,  

d) warstwa odsączająca z piasku, grub. 10cm  

Zjazdy w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie z oporem z C8/10. Oporniki obniżone do + 2cm. 5  

3.4. Konstrukcja nawierzchni chodników:  

a) kostka betonowa szara, bezfazowa, gr. 6 cm,  

b) podsypka cem. piaskowa gr. 3 cm,  

c) podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,  

d) podsypka piaskowa grubość 10 cm,  

Chodniki w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie z oporem z C8/10.  

Drogę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną i przedmiarem robót, które to dokumenty 

stanowią załączniki do zapytania ofertowego.  

Projekt budowlany na przebudowę drogi wewnętrznej w Iłowie-Plac Kasztanowy, został objęty 

zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie z dnia 05.09.2022 r. znak 

sprawy AB 6743.742.2022.KJ. od którego nie wniesiono sprzeciwu w ustawowym terminie. 

Szczegółowy zakres zadania znajduje się w dokumentacji techniczno-projektowej, w tym                                              

w przedmiarach, które zostały udostępnione na BIP Iłów.  

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia   

1. Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2022 r.  

2. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Plac Kasztanowy, 96-520 Iłów (dz. nr ew. 86 i 87) 

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

b) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykonał (również przy współudziale 

podwykonawców) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 2 (dwie) roboty budowlane 

obejmujące swoim zakresem roboty budowlane obejmujące budowę/ remont lub przebudowę dróg 

 Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia   

na podstawie oświadczenia Wykonawcy i wykazu robót referencyjnych – załącznik nr 4 do zapytania, który 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. 
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6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena 

ryczałtowa winna obejmować cały zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach 

robót (załącznik nr 6). 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się 

do przedmiotu zamówienia.  

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 

upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych 

działań w celu jej określenia. 

4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa).  

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów 

1. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena brutto – waga punktowa 80 pkt. (80%) 

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert, 

                     --------------------------------------------------------------         x 80 

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie 

 

b) Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego - waga punktowa - 20 pkt. (20%) 

 

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”  będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
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Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie * 

                      --------------------------------------------------------------                  x 20 

Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert * 

 

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę 

okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 48 miesięcy. Wykonawca 

powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita). 

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty 

będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w 

zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując 

najwyższą liczbę punktów.  

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 

najwyższą liczbę punktów.  

 

8.  Sposób przygotowania oferty  

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, w języku polskim, na śmie, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub 

długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być 

podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją 

wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do 

oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z 

dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o 

którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego 

umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę. 

3. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:  

 a.     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, w przypadkach wymienionych w art. 108 ust.1 Pzp      

         stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.      

       b.     Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

               w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

c.    Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 4  
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        do zapytania ofertowego. 

4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym 

wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2 oraz w 

przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak wskazania danych 

Wykonawcy itp. 

6. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na 

koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Wykonawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu 

terminu składania ofert. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w 

zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia  2 listopada 2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert 

nastąpi 2 listopada 2022 r. o godzinie 12:00. 

2. Kopertę należy opisać: „Oferta na zadanie pn. . „Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kasztanowy w 

Iłowie”   „Nie otwierać do dnia 2 listopada 2022 r. godz.12:00”   

3. Zamawiający nie przewiduje skałdania ofert elektronicznych.    

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów pok. nr 15 lub za 

pomocą poczty/kuriera/posłańca na adres: Urząd Gminy ul. Płocka 2, 96-520 Iłów  

6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

          Tomasz Mroczkowski tel: 242675090 e-mail: tmroczkowski@ilow.pl  

          W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  

          złożonych ofert. 

7. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień, co do treści Zapytania ofertowego. 

Pytania należy przesyłać na adres mailowy: tmroczkowski@ilow.pl 

8. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do 

Zamawiającego najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.  

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 

Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a także: 
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1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z: 

a) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej PROW; 

b) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji 

projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-

ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności 

zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub 

użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. 

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:  

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania. 

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia: 

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub 

innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia: Wartość wynagrodzenia określonego 

w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie 

ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla 

zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony. 

b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w 

umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy: Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może 

ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w 

umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy. 

c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze 

względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy: Wartość 

wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych 

rezygnacją. 

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia 

te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż 

wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;  

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu 

zamówienia; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie 
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czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;  

d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;  

e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany 

przedmiotu umowy;  

1.5. Pozostałe zmiany umowy: 

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

c) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w 

ramach którego realizowane jest zamówienie, 

d) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym: 

a. możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw 

i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. podwykonawca 

b. dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi 

inny podmiot. 

c. możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie 

e) zmiana w zakresie podwykonawstwa: 

d. możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował 

samodzielną realizację zamówienia, 

e. możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w 

realizacji zamówienia, 

f. możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez 

Wykonawcę w ofercie, 

g. możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 

dotychczasowy podwykonawca. 
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1.6. Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być 

co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym odnośnie 

proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych. 

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia 

zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu 

inwestycyjnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane 

w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

11. Przetwarzanie danych osobowych 

1.Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez pełnomocnika 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, 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. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Iłów jest: Wójt 

Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów. 

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

zakresie działania Urzędu Gminy Iłów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Iłów za pomocą adresu mailowego: 

iod@ilow.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, z dopiskiem 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Iłów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

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

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Iłów; 

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Iłów 

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

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

osobowych mogą być: 

mailto:iod@ilow.pl
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a. 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; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Iłów przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Iłów; 

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: 

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

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. 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; 

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

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- 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; 

e. 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; 
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f. 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 Iłów 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 

70 86 

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. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 

 

12.  Wykaz załączników 

 

1. Załącznik  nr  1 - Formularz ofertowy;  

2. Załącznik  nr 2    Oświadczenie wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy Przedmiary robót budowlanych 
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6. Załącznik nr 6 – Przedmiary robót budowlanych 

7. Załacznik nr 7 - Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniaagresji na Ukrainę 

 

    

 

                                                                                              -//- Jan P.Kraśniewski  

Wójt Gminy Iłów 

-//- Tomasz Mroczkowski     


