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Rudziniec, 11.01.2022 r. 
UE.271.2.1.2022.AP 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla operacji  

pn.: ,,Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP  

w Rudzińcu" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Funkcja Inżyniera Kontraktu obejmuje między innymi usługi inspektora nadzoru (inspektorów 

nadzoru): 

a) w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno–budowlanej; 

b) w branży drogowej; 

c) w branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; 

d) uprawnienia telekomunikacyjne o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń telekomunikacyjnych; 

e) w branży instalacyjnej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2) Zakres podstawowych obowiązków i praw Inżyniera Kontraktu w zakresie dotyczącym 

Inspektora Nadzoru określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.). 

3) Ponadto oprócz podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru określonych w art. 25 i 26 

Prawa budowlanego w ramach niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany 

będzie do: 

- doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego  

na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na wszystkich jego etapach, w tym między 

innymi opracowania harmonogramu; 

- uczestnictwa w rozpoczęciu inwestycji udokumentowane wpisem do dziennika budowy; 

- przekazania w imieniu Zamawiającego terenu budowy; 

- nadzorowania spełnienia obowiązku ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę przez cały 

okres trwania robót budowlanych; 

- nadzorowania prowadzenia nadzoru autorskiego, w tym egzekwowania wprowadzania 

uwag do opracowań projektu; 

- nadzorowania dopełnienia przez Wykonawcę prawidłowego geodezyjnego wytyczenia  

w terenie obiektów budowlanych a także zawarcia przez Wykonawcę umów na nadzory 

branżowe oraz prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem branżowym 

udokumentowanym wpisem gestorów w dzienniku budowy lub protokołem; 

- kontrolowania zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz na bieżąco sprawdzanie stanu tego oznakowania podczas całego 

okresu trwania robót budowlanych; 

- nadzoru nad realizacją inwestycji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzorowania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego i przyszłych użytkowników oraz wykonanie dokumentacji  fotograficznej 

poszczególnych etapów realizacji inwestycji; 
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- monitorowania przebiegu robót w zakresie działań wykonawców (robót budowlanych  

i nadzoru autorskiego) i wyegzekwowania obowiązków wynikających z odpowiednich 

umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a powyższymi Wykonawcami, złożonych przez 

nich ofert przetargowych i obowiązujących przepisów prawa; 

- weryfikacji podwykonawców w zakresie spełnienia wytycznych zapisanych w SWZ oraz 

nadzorowania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami; 

- podejmowania efektywnych działań dla ochrony terminowości robót wszystkich branż pod 

kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, 

zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno–organizacyjnych 

oraz dochowania terminowości ostatecznego zakończenia budowy; 

- skutecznego wyegzekwowanie programu naprawczego sporządzonego przez wykonawcę 

robót – w przypadku wystąpienia takiej konieczności; 

- w porozumieniu z kierownikiem budowy lub osobą wskazaną przez wykonawcę robót 

budowlanych rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonania 

robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu w ramach nadzoru autorskiego; 

- sprawdzanie, odebranie i odpowiednie udokumentowanie (łącznie z wpisem do Dziennika 

Budowy – jeśli będzie wymagany oraz  dokumentacją fotograficzną) robót ulegających 

zakryciu lub zanikowych; 

- żądanie dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt odkrywek 

elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli 

wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

- uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbach  

i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, w terminach określonych w umowie  

z Wykonawcą robót budowlanych; 

- stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy  w robotach oraz innych wypadkach, 

gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym  

do rozliczeń z Zamawiającym; 

- bieżącej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem 

terminowo- rzeczowo- finansowym oraz kontrola formalna prawidłowości zafakturowania 

wykonanych robót; 

- zatwierdzania wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez 

Wykonawcę robót budowlanych, w tym materiałów i urządzeń równoważnych 

- organizowania, protokołowania i przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót  

z udziałem wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego 

(planowane są comiesięczne narady); 

- na żądanie Rady Gminy Rudziniec bądź Wójta Gminy zaprezentowanie postępu robót wraz 

z odpowiedziami na pytania na komisjach, sesjach Rady Gminy Rudziniec bądź zebraniach 

wiejskich; 

- uczestnictwa w zakończeniu inwestycji – odbiorze robót, w terminach określonych  

w umowie z wykonawcą robót budowlanych; 

- sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej, w tym 

kosztorysów powykonawczych; 

- weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych i różnicowych,  

w tym także dla robót zamiennych, dodatkowych i zamówień dodatkowych wynikłych 

podczas realizacji zadań; 
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- monitorowania i dokonywania rozliczeń finansowych i rzeczowych zadania; 

- sporządzania sprawozdań dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego wykonanych 

robót i realizacji zadania, w tym sprawozdań związanych z umowa o dofinansowanie 

zadania (o ile będzie dotyczyło); 

- składanie wyjaśnień i udzielanie odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego 

wniosków o płatność oraz podczas kontroli projektu i uczestniczenie ze strony 

Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach instytucji dofinansującej (jeżeli będzie 

dotyczyło); 

- uczestniczenie ze strony Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach organów 

zewnętrznych, w tym, kontroli skarbowej, izby obrachunkowej itp. w czasie całego okresu 

pełnienia swoich obowiązków umownych. Dla potrzeb kontroli Inżynier Kontraktu  

na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do przygotowania danych i dokumentów 

(będących w jego posiadaniu) żądane przez organy kontrolne w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego; 

- analizy cen materiałów budowlanych w kontekście waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

robót budowlanych; 

- udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania inwestycyjnego – Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia 

przepisów prawa i postanowień umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom 

wiedzy technicznej dokonywanych przez Inżyniera Kontraktu i jego pracowników oraz 

podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy 

których realizuje usługę, jak za swoje własne działania i zaniechania; 

- uczestnictwo w komisjach w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, w tym  

w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, ustalania w porozumieniu 

z Wykonawcą robót budowlanych i użytkownikiem technologii i terminu ich usunięcia  oraz 

nadzór realizacji robót związanych z usuwaniem wad; 

- weryfikacji dokumentacji projektowej; 

- wykonanie innych obowiązków spoczywających na Inżynierze Kontraktu określonych  

w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 

4) Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania decyzji w sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, STWiORB, w sprawach dotyczących 

ocen spełnienia warunków przez Wykonawcę robót budowlanych poza przypadkami mającymi 

wpływ na jakość  i koszt realizacji zadania. 

5) Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego w zakresie kontroli ilości złomu oraz 

ilości drewna z wycinki przeznaczonych do sprzedaży. 

6) Zakres robót budowlanych objętych pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu przedstawia 

dokumentacja projektowa zadania: „Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz 

Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu” stanowiąca załącznik nr 3 do pobrania pod linkiem – 

https://ugrudz2.nazwa.pl/dokumentacja_przetargowa/parkride.zip 

2. Termin realizacji zamówienia:  

1) Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy uważa się datę zawarcia niniejszej umowy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w następujących terminach: 



G M I N A  R U D Z I N I E C  

 
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26 

tel.: 0 32 4000 700, fax: 0 32 739 06 14 
www.rudziniec.pl,  gmina@rudziniec.pl 

 

4/9 

a) doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP w celu  wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych i podpisania z nim umowy na wykonanie robót budowlanych; 

b) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od daty zawarcia umowy  

z Wykonawcą robót budowlanych do daty podpisania przez strony umowy na roboty 

budowlane Protokołu odbioru końcowego, przy czym w dacie podpisania Protokołu 

odbioru końcowego winne być uzyskane prawomocne pozwolenie na użytkowanie 

wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Ostateczny termin zakończenia 

realizacji umowy na realizację inwestycji – 30.11.2023 r.; 

c) okres gwarancji i rękojmi, który zgodnie z terminem zaproponowanym przez 

Wykonawcę w ofercie – nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 84 miesiące – 

począwszy od daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane protokołu 

odbioru końcowego. 

3) Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia  

od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi (i usunięcia ewentualnych wad) dla wykonanych 

robót budowlanych. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki w postępowaniu: 

a) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

(będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje 

zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.), tj.: 

- 1 osobę posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń; 

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej bez 

ograniczeń; 

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych; 

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadanych kwalifikacji - warunek uznaje się 

za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą 
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wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka  

z  wymienionych  uprawnień,  osoby  te  łącznie  powinny  dysponować  wszystkimi 

wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz  

z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wykonania 

prac budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

4. Podstawy wykluczenia: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest 

podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2. 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawców, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe 

bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja; 

b) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, pomimo uprzedniego 

wezwania Zamawiającego; 

c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania. 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2 lit. a) – c) 

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia będącego załącznikiem 

nr 1 do Formularza ofertowego. 

5. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze wzorem (Formularz ofertowy) 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

4) Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego 

przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego 

dokumentu załączonego do złożonej oferty), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), w szczególności musi 

wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają 

wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca 

podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania 

przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne. W uzasadnieniu Wykonawca nie 

może podawać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5) Zamawiający może poprawić w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze istotnymi warunkami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

6) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. 
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7) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu -w tym złożenia oferty w imieniu  

i na rzecz konsorcjum.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału  

w postępowaniu. 

8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć droga elektroniczną za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności  
Funduszy Europejskich (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl),  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2022 r. do godziny 11:00. 

7. Kryteria oceny ofert: 

Jedyne kryterium w niniejszym postępowaniu stanowi cena – 100%. 

8. Odrzucenie oferty: 

1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

b) została złożona na innym formularzu niż Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania; 

c) została złożona Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postepowaniu; 

d) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym; 

e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

9. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności: 

1) Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178). 

2) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym 

postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

3) Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w następujący sposób: 

a) cenę ofertową ryczałtową łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto) wyrażoną 

cyfrowo i słownie, 

b) cenę ofertową ryczałtową bez podatku VAT (netto), 

c) należny podatek VAT (ze wskazaniem kwoty i stawki procentowej). 

4) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną  

i ostateczną oraz stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie 

obowiązków umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich 

elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszej SWZ oraz wynikające wprost 

z programu funkcjonalno-użytkowego, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także 

załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących projektu i kosztów z tym 

związanych jak: badania, sprawdzenia, itp. 

5) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu zamówienia 

jakichkolwiek robót lub kosztów, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 

żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie 

wynagrodzenia. 
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6) Cena przedmiotu zamówienia i jej elementy musi być wyrażona w złotych polskich  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). 

7) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8) Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie 

ulegnie zmianie.  

9) Szczegółowe warunki płatności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostały określone 

w projektowanych postanowieniach umowy. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

1) w zakresie formalnym: 

Andrzej Pruski – e-mail: andrzej.pruski@rudziniec.pl, tel.: (32) 400 07 15 

2) w zakresie merytorycznym: 

Jacek Rupprich – e-mail: drogi@rudziniec.pl, tel.: (32) 400 07 41 

11. Pozostałe informacje: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi  

od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć 

umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 

4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia 

postępowania na dowolnym etapie oraz odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyn  

w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot 

poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego 

zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym 

pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy. 

5) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) do przedmiotowego postępowania 

nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy. 

12. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibą władz w 

Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod 

adresem: gmina@rudziniec.pl; 

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować: 

• pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl, 

• pisemnie na adres siedziby Administratora; 
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- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla operacji pn.: ,,Budowa centrum 

przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu" 

prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawa PZP”, 

wewnętrznych regulacji (Zarządzenie nr 351/2020 Wójta Gminy Rudziniec z dnia  

30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedury udzielania 

zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota  

130 000 złotych, zwanym dalej „Zarządzeniem”) i/lub wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

zwanych dalej „Wytycznymi” i postanowień umowy o dofinansowanie w ramach projektu 

(o ile została zawarta); 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 

archiwów zakładowych (w dokumentacji zamówień publicznych - 5 lat od zakończenia 

postępowania; w umowach zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień 

publicznych – 10 lat), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym oraz wynikającym z Zarządzenia  

i Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji 

Pani/Pana interesu prawnego; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• 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, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych 

z przyczyn związanych ze Pani/Pana szczególną sytuacją, 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

• 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; 
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- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o dostęp do informacji publicznej oraz 

podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych  

i teleinformatycznych w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Projektowane postanowienia umowy. 

3. Dokumentacja projektowa zadania: „Budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz 

Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu” dostępna pod adresem: 

https://ugrudz2.nazwa.pl/dokumentacja_przetargowa/parkride.zip 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a. 


