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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

postępowanie nr ZSRCKU 2/2022 
 
 
1. Zamawiający:  
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
Trzcianka 15A  
64-316 Kuślin  
NIP 788-10-04-696, REGON 000099487, 
strona internetowa Zamawiającego: https://zsrcku.com/ 
strona internetowa, na której udostępnione będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: 
https://zsrcku.com/zamowienia-publiczne,5,pl 
strona internetowa prowadzonego postępowania:  
https://zsrcku.com/zamowienia-publiczne,5,pl  
e-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 i nast. 
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
zwanej dalej Ustawą. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do gospodarstwa szkolnego Zamawiającego nawozów 
azotowych i nawozu potasowego o następujących parametrach: 
 
Nawóz azotowy o zawartości czystego składnika min. 27% N – 30 ton 
Nawóz azotowy o zawartości czystego składnika min. 32% N – 30 ton 
Nawóz potasowy o zawartości czystego składnika min.: K2O 40%, MgO 6%, Na2O 4%, SO3 12,5% – 24 tony 

 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nawozy własnym transportem i na własny koszt, w opakowaniach 500 
kg lub 1000 kg. Rozładunek nastąpi siłami własnymi Zamawiającego. 
 
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. 
 
Kod CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 
24.41.00.00-1 
24.44.00.00-0 
 
3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 Ustawy. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia:   
 
Do 7 dni od dnia podpisania umowy 
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8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu: 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 Ustawy. 
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania musi wykazać każdy z Wykonawców. 
 
10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy i wykaz podmiotowych środków dowodowych: 
10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, a następnie wraz z plikami stanowiącym ofertę skompresować 
do jednego pliku archiwum (ZIP).  
10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w pkt. 10.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia danego Wykonawcy. 
 
10.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych:  
a) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór: załącznik nr 5 do SWZ). 

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji:  

A. Informacje ogólne 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (jaugustynek@zsrcku.com). 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest p. Józef Augustynek. 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W celu uniknięcia wystąpienia błędów 
podczas weryfikacji podpisu, maksymalny rozmiar pliku opatrzonego podpisem zaufanym nie może 
przekraczać 10MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP 
lub pocztę elektroniczną Zamawiającego. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy  
i załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. 

8. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(jaugustynek@zsrcku.com) (nie dotyczy oferty i jej załączników). Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

 
B. Złożenie oferty  

 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,  w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania.  

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować. 

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodleganiu wykluczeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz pozostałe 
dokumenty wymienione w pkt.14.6 SWZ – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie skompresować do archiwum (ZIP) oraz zaszyfrować to archiwum. 

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

 
C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: jaugustynek@zsrcku.com). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną (na adres 
jaugustynek@zsrcku.com) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużania 
terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
12. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
13. Termin związania ofertą: 
13.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.02.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 
jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
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13.2. W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przez upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający przed jego upływem zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
13.3.Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy 
użyciu wyrazów, cyfr, lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić)  oświadczenia  o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą .  
13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 
 
14. Opis sposobu przygotowania ofert: 
14.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
14.2. Złożona elektronicznie oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku podpisania 
oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia 
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 
elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r.- Prawo o notariacie, które 
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
14.3. Sposób sporządzania oraz przekazywania oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 SWZ, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów 
przekazywanych w postępowaniu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie. 
14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
14.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
14.6. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty podpisane zgodnie z wymogami pkt 11.B.1 SWZ: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SWZ); 
2) wypełniony arkusz cenowy (wzór: załącznik nr 2 do SWZ); 
3) wypełnione oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3 do 

SWZ). 
 
14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). 
 
15. Termin składania i  otwarcia ofert: 
15.1. Oferty należy składać do dnia 25.01.2022r. do godz. 10:00. 
15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022r. o godz. 10:15. 
15.3. Otwarcie jest niejawne. 
15.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu  
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
15.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
15.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych 
w ofertach. 
15.7. W przypadku wstąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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16. Opis sposobu obliczenia ceny: 
16.1. Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć wypełniając odpowiednio arkusz cenowy 
(załącznik nr 2 do SWZ). Obliczona w ten sposób cena (pole „Cena brutto” w wierszu „Razem”) posłuży 
Zamawiającemu do oceny oferty w kryterium „Cena”.  
16.2. Cena za całość zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy, w tym m.in. koszty 
transportu do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem rozładunku, który Zamawiający wykona własnymi siłami. 
16.3. Obowiązujące stawki podatku VAT zostały wskazane w arkuszu cenowym (zał. nr 2 do SWZ). 
16.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowaniu kryterium ceny 
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. We wskazanej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dopełnić obowiązki wynikające  
z art. 225 ust 2 Ustawy. 
 
17. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich. 
 
18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium Cena (100%): 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę punktów 
obliczoną wg poniższego wzoru: 

 
cena oferty z najniższą ceną x 100 

cena badanej oferty  = liczba punktów 
 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  
 
19. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego: 
19.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie 

terminu do ich wnoszenia, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy. 
19.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy umowy regulującej zasady współpracy 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie, uwzględniającej podział czynności przy wykonywaniu 
zamówienia. 

19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie. 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
21. Zawarcie i zmiana umowy: 
21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 4 do SWZ  
i na warunkach w nim określonych. 
21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w postanowieniach wzoru umowy.   
21.3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza  
o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało 
szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany  
w treści umowy.  
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22. Środki ochrony prawnej: 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy. 
 
23. Postanowienia końcowe: 
23.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
23.2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
 administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego z siedzibą w Trzciance pod adresem: Trzcianka 15A, 64 – 316 Kuślin; numer telefonu 614473032, adres email: 
szkola@zsrcku.com; 

 z inspektorem ochrony danych osobowych ZSRCKU można skontaktować się pod nr telefonu: 614426705, adres e-mail: 
iod@powiatnowotomyski.com; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 
o art. 18 oraz art. 74 Ustawy;   

 dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy; 
 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
 osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, które jej dotyczą *; 
− 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 **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
 osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 

− 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; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Załączniki: 
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Zał. nr 4    - Wzór umowy; 
Zał. nr 5    - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 
 


