
              

 

 

Kielce, 22.04.2022 r. 

I-I.7013.7.2022 
 
 
 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa dziecięcego miasteczka ruchu przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach,  
ul. Krzemionkowa 1”. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Kielce - Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce  
ul. Strycharska 6 
25-659 Kielce 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego, obejmującego w szczególności: 
1) przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami 

technicznymi, decyzjami, mapami itp. dotyczącej przedmiotowego zadania, umożliwiającej 
dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

2) realizację zadania inwestycyjnego,:  
a) prace związane z wykonaniem dziecięcego miasteczka ruchu:  

Projektowany obiekt powinien zawierać poniższe elementy, zgodne z załączonym wstępnym 
zagospodarowaniem terenu (rys. Z-1.1_PZT_1-500 i rys. Z-1.2_PZT_1-100) lub propozycją 
przedstawioną przez  Wykonawcę, obejmującą w szczególności:  

− projektowane alejki miasteczka jako ciągi jezdne – założono powierzchnię ok. 149 m2,  
w tym ciągi dwukierunkowe o szerokości 2,4 m (długość min. 54 m) oraz ciągi 
jednokierunkowe o szer. 1,2 m (długość min. 14 m); z odpowiednią podbudową (wg zał.  
rys. D-1.1. detal nawierzchni); ciągi wykonane z kostki betonowej bezfazowej 6 cm  
w kolorze grafitowym, po obu stronach obrzeża chodnikowe o szer. 8 cm na ławach z oporem; 

− przejście dla pieszych - miasteczko powinno przewidywać przynajmniej jedno przejście  
dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, oznakowane zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu 
Drogowego; 

− niewykorzystane fragmenty terenu pod ciągi jezdne i nawierzchnię z kostki bezfazowej 6 cm  
w kolorze jasnoszarym (lit. c) należy zaprojektować jako trawniki; 

− wykonanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, skrzyżowania, zakręt w lewo, 
zakręt w prawo itp.); 

− wykonanie oznakowania pionowego (znaki drogowe montowane na stałe do podłoża: 
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne itp., znaki nie kolidujące z częścią placu 
przeznaczoną do nauki zachowania się na drodze);  

b) zakup, dostawa i montaż dodatkowych elementów małej architektury: 

− tablica z regulaminem miasteczka - 1 szt.; 

− stojak rowerowy typu U - 3 szt.; 

− kosz na śmieci – 2 szt.; 

− ławka parkowa – 1 szt., 
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c) wykonanie dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, w tym:  

− teren inwestycji od pozostałego terenu szkoły (po stronie północnej oraz zachodniej terenu) 
należy oddzielić ogrodzeniem o h=1,5 m; 

− dojazd do miasteczka (ciąg jezdny o szer. 2,4m i dł. ok. 3,6m), teren pod stojakami rowerowymi 
i tereny przy dojściu dla pieszych – wykonanie nawierzchni z kostki bezfazowej 6 cm w kolorze 
jasnoszarym z odpowiednią podbudową (wg zał. rys. D-1.1. detal nawierzchni) - założono 
powierzchnię ok. 22 m2 ; tereny ograniczone krawężnikami na ławach z oporem;  

− roboty uzupełniające, zasadne do wykonania w związku z planowanymi robotami, m.in.: 

 niwelacja terenu i wytyczenie projektowanych alejek miasteczka ruchu (ciągów 
jezdnych) oraz elementów towarzyszących;  

 wyrównanie terenu, z ewentualnym skarpowaniem, z uwagi na różnicę poziomu  
na terenie objętym opracowaniem, zahumusowanie i obsianie trawą; 

 przygotowanie podłoża pod trawnikami, zgodnie ze „Standardami urządzania  
i pielęgnowania terenów zieleni w mieście Kielce” dostępnymi na stronie internetowej: 
https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-
miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html; 

 przy drodze wewnętrznej w miejscu przeznaczonym pod planowany dojazd  
do nowoprojektowanego obiektu: przesadzenie 2 szt. drzewek istniejących w miejsce 
wskazane przez Użytkownika obiektu oraz obniżenie istniejącego krawężnika; 

 uporządkowanie terenu po wykonanych pracach; 

3) uzyskanie certyfikatu/świadectwa z kontroli wykonanego miasteczka ruchu, o ile jest wymagany, 
potwierdzającego jego zgodność z normami, przeprowadzonej przez akredytowaną jednostkę 
inspekcyjną; 

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wymagania dotyczące miasteczka ruchu i dodatkowych elementów małej architektury  
oraz nawierzchni, o których mowa w pkt 2 lit. a - c: 

Ad. pkt 2 lit. a – dziecięce miasteczko ruchu: 

Inwestycja powinna przewidywać wybudowanie przynajmniej: 

− jednego skrzyżowania z drogą podporządkowaną, 

− jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego; 

− wyróżnienie fragmentu drogi jednokierunkowej w celu ćwiczenia włączania się do ruchu 
drogowego; 

− oznakowanie strefy zamieszkania. 

Elementy wyposażenia: 

− Znaki poziome: 
Zastosować oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielkość znaków poziomych 
powinna być proporcjonalnie zmniejszona. Oznakowanie poziome należy wykonać natryskowo 
trwałą farbą drogową w kolorze białym, posypane mikrokulkami szklanymi. Rodzaj linii i oznaczeń 
poziomych z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
W inwestycji konieczne jest wykorzystanie m.in. znaków: P1, P4, P10, P12 lub P14 oraz P13.  
Inne znaki poziome powinny być wykorzystywane zgodnie z układem miasteczka ruchu. 

− Znaki pionowe: 
Pionowe znaki drogowe powinny być wykonane z blachy ocynkowanej, w rozmiarach grupy  
mini (MI), zgodne z warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 
i poz.2310). Tylna część zabezpieczona farbą w kolorze szarym, lico znaku wykonane z folii 
odblaskowej. Mocowanie znaków na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 48,3 mm. 
Słupki montowane na stałe w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu 
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wylewanego na głębokości 1,1 m. Górna część słupka zabezpieczona kapturkiem w celu 
zapobiegania przedostawania się wody.  
Układ miasteczka powinien przewidywać ustawienie znaków ze wszystkich grup, tj.: ostrzegawcze, 
zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające. Koniecznym jest wykorzystanie przynajmniej  
17 pionowych następujących znaków drogowych: A1, A2, A7, B20, C1 lub C2 lub C5, D1, D3, D4a, 
D4b, D4c, D6, D40, D41. 
Wskazane jest wykorzystanie także innych znaków drogowych, jednakże są one uzależnione  
od ukształtowania i układu jezdni. 

Ad. pkt 2 lit. b – dodatkowe elementy małej architektury: 

− Tablica z regulaminem miasteczka:  

Posadowiona na fundamencie. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo  
lub galwanizowanych, zabezpieczona antykorozyjnie. Tablica o konstrukcji dwustronnej, 
umożliwiającej umieszczenie treści z dwóch stron. Dodatkowo na tablicy należy umieścić 
informację, że inwestycja została zrealizowana w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego  
wraz z logo KBO; 

− Stojak rowerowy: 

Stojak typu U, mocowany na fundamentach, wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo,  
z możliwością przypięcia dwóch rowerów do jednego stojaka oraz zabezpieczenia rowerów  
za pomocą łańcucha, linki lub innych popularnych zapięć; 

− Kosze na śmieci: 

Każdy z koszy posadowiony na fundamencie: trwały i odporny na warunki atmosferyczne  
i wandalizm, uchylny stalowy,  ocynkowany,  malowany proszkowo, z zadaszeniem, o pojemności 
ok. 35 l, mocowany  na słupku stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, malowanym proszkowo; 

− Ławka parkowa 

Ławka trwała i odporna na warunki atmosferyczne i wandalizm, ławka z oparciami i stabilnymi 
podłokietnikami, szczeble ławek z elementów kompozytowych w kolorze brązowym lub z drewna 
liściastego, zaimpregnowanego, konstrukcja ławki wykonana z kompozytu lub z rur stalowych 
zabezpieczonych antykorozyjnie (stal ocynkowana, galwanizowana), malowana proszkowo  
lub lakierowana, ławka kotwiona w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu 
wylewanego, konstrukcja w kolorze brązowym, długość ławki ok. 160 cm,  pozostałe wymiary zgodne 
ze „Standardami dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” 
(Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r.). 

Ad. pkt 2 lit. c -  ogrodzenie oddzielające nowoprojektowany obiekt od pozostałego terenu: 

Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m z wjazdową bramą dwuskrzydłową panelową o szer. ok. 4 m,  
z zasuwą i ryglem dolnym, z możliwością zamknięcia; przewidywana długość ogrodzenia ok. 62 m; 
brama i ogrodzenie panelowe, wykonane z siatki stalowej o prostokątnych oczkach, grubość  
drutu min. 4 mm, montowane do słupków o profilu zamkniętym, ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo na kolor grafitowy. Ogrodzenie nie może posiadać wystających elementów na górze panelu 
i powinno być zakończona prostym, poziomym elementem panelu. 

2. Obowiązki i prawa Wykonawcy 
1) obowiązki i prawa Wykonawcy, jak również szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania 

prac, określa wzór umowy o wykonanie robót budowlanych dostępny do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego:  

Gmina Kielce - Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce,  
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,  
pok. 213, w godz. 8.00-15.00, tel. 41-36-76-604. 
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2) obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwego uprawnionego zespołu projektowego, 
umożliwiającego opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia. 

3. Uwagi dodatkowe 

1) Lokalizacja inwestycji:  
a) planowany teren inwestycji stanowi część działek ewid o nr: 403/30; 403/20 i 403/21,  

obręb 0021, których Zarządcą jest Szkoła Podstawowa nr 31 z Odziałem Integracyjnym  
im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach; teren zaproponowany pod inwestycję położony jest  
za budynkiem szkoły od strony ulicy Kalcytowej, pomiędzy istniejącym placem zabaw, 
budynkiem Sali gimnastycznej i pasem drogowym ulicy Kalcytowej; 

b) teren zaproponowany pod inwestycję ograniczony jest licznymi nasadzeniami zieleni  
i dodatkowo infrastrukturą podziemną: siecią energetyczną niskiego napięcia,  kanalizacyjną 
i wodociągową z czynną komorą wodomierzową, jest to budowla podziemna o pow. 7,32 m2 
i obw. 11,44 m (dane z Internetowego Serwera Danych Przestrzennych) – we wstępnym 
zagospodarowaniu terenu (rys. Z-1.1_PZT i rys. Z-1.2_PZT) poza zakresem opracowania. 

2) Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.  

III. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się: 

− wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 45 dni kalendarzowych, liczonych od następnego 
dnia po podpisaniu umowy, 

− wykonanie prac budowlanych określonych w rozdz. II ust. 1 pkt 2-4 w terminie 70 dni od daty 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy, dokonanego po uprzednim 
uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych  
lub upływu przewidzianego prawem terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny 
ich spełniania: 

1. Wykonawca, składający ofertę zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie  
oraz dysponuje potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2.   Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 7 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał należycie przynajmniej 2 roboty budowlano-montażowe dla przedsięwzięcia z zakresu 
zagospodarowania terenu w miejscu publicznym lub budowy obiektów małej architektury  
w miejscu publicznym, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zgodne z: 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane; 
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3.  Składając ofertę Wykonawca przedłoży oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia  
będzie dysponował zespołem projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
ze zm.) w specjalnościach wynikających z przewidywanego zakresu prac z uwzględnieniem 
specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów wymienionych w  dziale V ust. 1 pkt 4 niniejszego zaproszenia. 

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) W ofercie należy wskazać cenę ofertową brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację 

w/w zadania inwestycyjnego. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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2) Oferta cenowa za wykonanie zamówienia powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne  
do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z przekazanych informacji, jak również 
nie ujętych w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia. W cenie ryczałtowej należy 
uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, 
w tym element ryzyka. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem 
pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia 
umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi 
Wykonawca. 

3) Ponadto w ofercie należy podać ceny brutto w rozbiciu na koszty: 

− opracowania dokumentacji projektowej, określonej w rozdz. II ust. 1 pkt 1;  

− robót budowlanych, określonych w rozdz. II ust. 1 pkt 2 lit. a-c, w tym należy:  

− podać cenę brutto za 1 mb wykonania ciągów jezdnych z podbudową, w tym: 
dwukierunkowego o szer. 2,4 m i jednokierunkowego o szer. 1,2 m (z rozdz. II ust. 1 
pkt 2 lit a);  

− podać cenę brutto za 1 m2 wykonania nawierzchni z jasnoszarej bezfazowej kostki  
brukowej 6 cm z podbudową (z rozdz. II ust. 1 pkt 2 lit c);  

− podać cenę brutto poszczególnych dodatkowych elementów architektury (z rozdz. II 
ust. 2 pkt 1 lit b); 

− podać cenę brutto za 1mb ogrodzenia (z rozdz. II ust. 1 pkt 2 lit c);  

− podać cenę brutto za dwuskrzydłową panelową bramę wjazdową  – 1 kpl. (z rozdz. II 
ust. 1 pkt 2 lit c); 

− podać cenę brutto za wykonanie oznakowania poziomego – 1 kpl. (z rozdz. II ust. 1 
pkt 2 lit a); 

− podać cenę brutto za wykonanie oznakowania pionowego – 1 kpl. (z rozdz. II ust. 1 
pkt 2 lit a); 

4) Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: 
a) wykaz zrealizowanych robót budowlanych wg wzoru określonego w Załączniku nr 2  

do niniejszego zaproszenia oraz referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; 

b) do oferty należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu zespołem projektantów, o którym 

mowa w rozdziale IV ust. 3; 

c) Zamawiający wezwie Oferenta, który złożył ofertę z najniższą ceną do przedłożenia kart 

katalogowych dodatkowych elementów małej architektury, o których mowa w rozdziale II 

ust. 1 pkt 2. 

2. Koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Złożenie oferty: 
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 

zawartymi w zaproszeniu. 
3) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

4) opakowanie oferty musi być opatrzone: 

− adresem Zamawiającego: 

Gmina Kielce - Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce 

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce 
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− napisem: 

Oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa dziecięcego miasteczka ruchu przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach,  

ul. Krzemionkowa 1”. 

Nie otwierać przed dniem 06.05.2022 r. godz. 12:00 

− adresem Oferenta: 

imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą). 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, zlokalizowanej w Kielcach  
przy ul. Strycharskiej 6, w pok. 219 (Sekretariat Biura Inwestycji).  

2. Termin składania ofert upływa w dniu  06.05.2022 r. o godz. 12.00. 

VII. Opis kryteriów oceny ofert: 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:  

cena – 100 % 

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 
określonego w rozdz. II ust. 1. 

3. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
                          C min. 
               C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 
                          C bad. 

gdzie: 
C  –  ilość punktów oferty badanej, 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 
C bad. – cena oferty badanej. 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

VIII. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej  
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców,  
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.  

2. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian treści zaproszenia przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, 
przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający zastrzega, że może również zrezygnować z zakupu, dostawy i montażu wybranego 
elementu/ elementów architektury wraz z wykonaniem odpowiedniego zagospodarowania.  
W przedstawionym przypadku, przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena brutto  
za realizację całego zamówienia, obniżona o wartość elementu/elementów architektury, z zakupu, 
dostawy i montażu, z którego zrezygnowano wraz z wykonaniem odpowiedniego 
zagospodarowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie  
lub odstąpienia od podpisania umowy - bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 
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postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy 
roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

IX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości brutto kwoty podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

                                                                                        na oryginale podpis: 

Aneta Wajs 
Kierownik Biura Inwestycji 

 

 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu (rys. Z-1.1_PZT_1-500 i rys. Z-1.2_PZT_1-100) wraz z detalami 

nawierzchni (rys. D-1.1) oraz z zestawieniem znaków drogowych (rys. Z-2.1 i rys. Z-2.2). 
2. Formularz wykaz robót budowlanych. 

 

 

 

 

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”), uprzejmie informujemy, iż: 

1. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do przeprowadzenia 
postępowania na wybór wykonawcy ww. zadania, zawarcia i wykonywania umowy. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.  
3. W zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc 

na adres e-mail iod@um.kielce.pl. 
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania oraz przez czas niezbędny 

do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem. 
5. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także o prawie żądania przeniesienia danych. 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane  

po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Panu/Pani 

prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
10. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany  

w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których 
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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