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Wójt Gminy Wierzbica zaprasza 
 

do złożenia oferty na: „Wyznaczenie granic aglomeracji Wierzbica zgodnie z 

zapisami art. 87 Prawa Wodnego” 

 
I. Dane Zamawiającego. 

 

Gmina Wierzbica, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wierzbicy ,                                                         

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  

woj. mazowieckie NIP 9482382481 

tel. (48) 618-36-10, fax.: (48) 618-36-11, 

e-mail: wierzbica@wierzbica.pl; http://www.wierzbica.pl, 
  

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej 

dokumentacji pn.: „Wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Wierzbica zgodnie                       

z zapisami art. 87 Prawa Wodnego”: 

1. Aglomerację należy wyznaczyć w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego przez 

Radę gminy. 

2. Wyznaczenie aglomeracji może nastąpić po uzgodnieniu z PGW „Wody Polskie”,                           

a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedna formą ochrony przyrody, o której mowa w 

art.6 Ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty znajdujących się na liście, której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy – z Mazowieckim 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

2. Sposób wyznaczania obszarów i granic aglomeracji określony jest w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 

wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U z 2018 r poz. 1586). 

3. Podejmowane Uchwały muszą być zgodne z w/w rozporządzeniem. 

4. Przy uzgadnianiu uchwał aglomeracyjnych konieczna jest analiza, ilości RLM planowanych 

inwestycji w celu określenia spełniania warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

5. Część graficzną obszarów i granic aglomeracji należy wykonać na mapie w skali 1: 10 000. 

6. W ramach wynagrodzenia wykonawca: 

1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych                  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności takich jak: mapy, rysunki, 

plany, dane statystyczne i inne dokumenty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, 

zwanych dalej utworami; 



2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt 1, następuje z chwilą 

faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.               

z 2018 r., poz. 2339, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 

przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w ostatnich trzech latach a jeśli 

okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie: 

- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu wyznaczenia lub zmianie granic 

aglomeracji, załącznik Nr 2 do zapytania. 

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 października 2021 r. 

 

V. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi. 

2. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania) należy 

załączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 

b) referencje potwierdzające wykonanie co najmniej 1 usługi polegającej na 

opracowaniu wyznaczenia lub zmianie granic aglomeracji. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VI. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert. 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

do Urzędu Gminy w Wierzbicy, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data 

wpływu do Zamawiającego do 16.08.2021 r. godz. 15.00) lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres wierzbica@wierzbica.pl w formie skanu oryginału 

zawierającego podpis osoby składającej ofertę do 16.08.2021 r. do godz. 15.00. 

2. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert. 

 

VII. Kryterium oceny ofert. 

Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert: 

a) cena - 100% 
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VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. 

Dorota Albiniak - Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska                                       

Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  

tel. 48 618 36 17,  

e-mail: kierownikrrn@wierzbica.pl 

Jacek Małek Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Wierzbicy                                        

tel. 792 940120, e-mail: wodociagi0@poczta.onet.pl 

IX. Postanowienia ogólne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

X. Załącznik 

Załącznik Nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik Nr 2 wykaz usług 

Załącznik Nr 3 wzór umowy 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
dotycząca ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( poniżej 130 000 zł) 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, 
Gmina Wierzbica informuje, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: 

Gmina Wierzbica (siedziba: Wierzbica 26-680 ul. Kościuszki 76) – w sprawach 
dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r.  
o samorządzie gminnym. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Kwapisz, z którą możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do 
wyboru): e -mail: sylwia.kwapisz.iodo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora Danych, wskazany powyżej. 

3. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie 

przekracza kwoty 30.000 euro. Postępowanie dotyczy: opracowania dokumentacji 
projektowej „ Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły 
podstawowej na świetlicę  w m-ci Suliszka”,  Nr RRN.7013.1.4.2021 

4. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c, oraz b Rozporządzenia (w przypadku zawarcia umowy). 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Odbiorcą danych będzie 
również Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane 
publikowane będą na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:  
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a. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 

b. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
z dnia 18 stycznia 2011 r.. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.   

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,  
w którym dane osobowe zostały zebrane. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy  
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

12. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c. 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 
**;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

13. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  
lit. c RODO.  
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


