
 

Rytwiany dnia 15.04.2020 r. 

Iś.7013.3.2020.MK 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 
1.Zamawiający: 
Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany zaprasza do złożenia oferty                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla zadań pn.: 

1.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003206T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 

0+350’’ 

2.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 

2+120’’ 

3.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003227T w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 

0+300’’ 

 

2.Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

każdego zadania z osobna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem oraz innymi 

przepisami uzgodnień, pozwoleń, decyzji w tym zgłoszenia wykonania robót budowlanych 

nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia 

potwierdzającego nie wniesieniu sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego, lub 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy). 

W dokumentacji projektowej należy użyć takich rozwiązań aby powyższe drogi spełniały 

parametry określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016r. poz.124 ze zm.). 

Wszelkie rozwiązania techniczne oraz zakres projektowanych robót należy ustalić                             

z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia (zadania). Zamówienie może zostać udzielone 

temu samemu Wykonawcy na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia umowy w przypadku nie uzyskania 

zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji na zwolnienie z obowiązku budowy 

kanału technologicznego. 

 

Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 

Zadanie 1: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 003206T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 

do km 0+350’’  

- uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji na zwolnienie z obowiązku 

budowy kanału technologicznego, 

-opracowanie dokumentacji projektowej– 4 egzemplarze + wersja elektroniczna 

- opracowanie przedmiaru robót – 1 egzemplarz +wersja elektroniczna 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego- 1 egzemplarz +wersja elektroniczna 

-opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –                           

1 egzemplarz + wersja elektroniczna. 

 

 



Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: 
- wykonanie podbudowy drogi tłuczniem 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) oraz (warstwa ścieralna) 

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego po obu stronach jezdni 

 

Zadanie 2:,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do 

km 2+120’’ w podziale na etapy: 

Etap I :,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 

1+120’ 

Etap II: :,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 1+120 do km 

2+120’ 

- uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji na zwolnienie z obowiązku 

budowy kanału technologicznego dla całego zadania (Etap I + II) 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje w/w inwestycji dla 

całego zadania (Etap I + II) 

- opracowanie dokumentacji projektowej w rozbiciu na etapy - 4 egzemplarze + wersja 

elektroniczna 

- opracowanie przedmiaru robót – 1 egzemplarz +wersja elektroniczna 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego- 1 egzemplarz +wersja elektroniczna 

-opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –                            

1 egzemplarz + wersja elektroniczna. 

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: 
- wykonanie podbudowy drogi tłuczniem 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) oraz (warstwa ścieralna) 

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego po obu stronach jezdni 

 

Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej nr 003227T w miejscowości Sichów Duży od km 

0+000 do km 0+300’’  

- uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji na zwolnienie z obowiązku 

budowy kanału technologicznego, 

-opracowanie dokumentacji projektowej - 4 egzemplarze + wersja elektroniczna 

- opracowanie przedmiaru robót – 1 egzemplarz +wersja elektroniczna 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego- 1 egzemplarz +wersja elektroniczna 

-opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –                            

1 egzemplarz + wersja elektroniczna. 

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: 
- wykonanie podbudowy drogi tłuczniem 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) oraz (warstwa ścieralna) 

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego po obu stronach jezdni 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do wykonania opracowania osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z przedmiotem zamówienia               

w specjalności inżynieryjnej drogowej. Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego projektanta należy dołączyć do 

oferty.  

3.Pożądany termin realizacji zamówienia:  
30.10.2020 r.  

 

 

 



4.Podstawa przygotowania oferty:  
Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje, mapę poglądową oraz oględziny 

terenu. Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniony jest 

podinspektor ds. drogownictwa Michał Klamczyński -Urząd Gminy Rytwiany, ul. 

Staszowska 15, pokój nr 33, tel. 015-864-7951  

5.Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

Cena ofertowa zadania - 100%  

Do porównania i punktacji złożonych ofert będzie przyjmowana cena brutto. 

6.Termin i miejsce złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w terminie do 22.04.2020r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 lub elektronicznie na adres: 

rytwiany@rytwiany.com.pl  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  

8.Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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), dalej: „RODO”, informujemy, że:  

1.Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Rytwianach, reprezentowany przez 

Wójta Gminy Rytwiany, z siedzibą przy ul. Staszowskiej 15, 28-236 Rytwiany. NIP: 8661599179. 

REGON: 830409726. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: 

rytwiany@rytwiany.com.pl lub pod numerem telefonu: 15 864 79 30.  

2.W Urzędzie Gminy Rytwiany wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marek Lasocki, z 

którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kancelaria@lasocki.com.pl  

3.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie postępowania 

administracyjnego przez Gminę Rytwiany.  

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a)gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO);  

b)gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO);  

c)gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit d) RODO);  

d)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO);.  

e)jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, lub 

będą danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności 

lub orientacji seksualnej, przetwarzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g), h) ,i) lub j) RODO.  

5.Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.), ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz innych przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego.  

6.Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:  

a)niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Urząd Gminy w Rytwianach przez obowiązujące 

przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych 



interesów osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie 

obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego 

rozpatrzenia sprawy;  

b)dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą.  

7.Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@lasocki.com.pl:  

a)żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania;  

b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

c)przenoszenia swoich danych osobowych;  

d)cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8.Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

9.Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych 

wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz 

obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:  

a)upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;  

b)dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz 

poprawności działania systemów;  

c)podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;  

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

przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

11.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do 

czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym 

prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Załączniki:  

1.formularz oferty  

2.Mapy poglądowe przedstawiające przebieg dróg  

Wójt Gminy Rytwiany 

mgr Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 



 

.............................................. 

( nazwa wykonawcy ) 

.............................................. 

( siedziba wykonawcy ) 

.............................................. 

……………………………... 

 e-mail 

      Gmina Rytwiany 

      ul.Staszowska 15 

      28-236 Rytwiany 

 

     O F E R T A CENOWA 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań pn.: 

1.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003206T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 

0+350’’ 

2.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 

2+120’’ 

3.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003227T w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 

0+300’’ 

oferujemy wykonanie przedmiotowych zadań: 

Zadanie 1 

za cenę brutto:………………………….zł 

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

w tym przygotowanie dokumentów do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 

informatyzacji na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego za cenę 

brutto……………………………zł  

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

Zadanie 2  

za cenę brutto:………………………….zł 

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

w tym przygotowanie dokumentów do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 

informatyzacji na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego za cenę 

brutto……………………………zł  

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

Zadanie 3  

za cenę brutto:………………………….zł 

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

w tym przygotowanie dokumentów do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 

informatyzacji na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego za cenę 

brutto……………………………zł  

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wykonania przedmiotu umowy do dnia 

30.10.2020r.  



3.Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*  

*) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia Wykonawca nie składa np. 

przez jego wykreślenie.  

4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:  

a. kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej  

izby samorządu zawodowego.  

b. wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS*  

c………………………………..        

  

 
Podpisano  

 

............................................................  

( upoważniony przedstawiciel )  

............................................................  

( adres )  

……………..dnia, ..................................... 

 


