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I. Informacje wstępne.
1. Zamawiający.
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 00000673893.
Telefon : 15 855 58 97, 15 855 42 01
Adres e-mail: siarkopol@siarkopol.pl

Strona internetowa: www.siarkopol.pl

Konto bankowe: PEKAO S.A. I Oddział Stalowa Wola
Nr rachunku: 05 1240 2799 1111 0011 0154 8576
Godziny urzędowania od 700 -1500
NIP: 867-000-29-91

Regon: 000041766

2. Numer postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 08/TN/20.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
3. Tryb postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Instrukcją w sprawie udzielania zamówienia na roboty,
usługi i dostawy zlecane na zewnątrz Spółki.
4. Informacje uzupełniające.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. Postępowanie o udzielenie
zamówienia może zostać unieważnione w całości lub w części, na każdym etapie, bez
podania przyczyn.
O fakcie unieważnienia postępowania zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców biorących w nim udział.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Warunków
zamówienia /WZ/. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz
przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Warunki zamówienia, i będzie
dla wszystkich wiążąca.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują
osobiście,
listownie
lub
pocztą
elektroniczną
na
adres:
w.kosior@siarkopol.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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6. Udzielanie wyjaśnień
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków
zamówienia. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane listownie lub pocztą
elektroniczną na adres: w.kosior@siarkopol.pl
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
- Artur Turzański, Kierownik Zakładu Usługowo Remontowego (TU) Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie Strefy Przemysłowej „Jeziórko”, tel. l5 856 7146 lub
601 408 719 w godz. 900 - 1400 – w zakresie rzeczowym.
- Wiesława Kosior pokój Nr 5 budynku administracyjnego Siarkopol Tarnobrzeg sp.
z o.o., ul Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 855 42 26 w godz. 900–1400w zakresie w zakresie warunków zamówienia.
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego oraz fabrycznie nowej kosiarki bijakowej, mulczującej do Zakładu Usługowo
Remontowego (TU) Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie Strefy
Przemysłowej „Jeziórko” miejscowość Stale, ul. Jeziorska 10.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania:
Zadanie 1. Dostawa nowego ciągnika rolniczego.
Zadanie 2. Dostawa nowej kosiarki bijakowej
Opis do zadania 1.
Wymagania w zakresie minimalnych parametrów i wyposażenia ciągnika rolniczego:
1) ciągnik rolniczy fabrycznie nowy,
2) moc znamionowa silnika od 105 do 110 KM - min. 4 cylindry,
3) napęd 4 WD,
4) silnik turbodoładowany spełniający normy emisji spalin EURO III B bez AD blue
o pojemności od 4 100 do 4 300 cm3,
5) WOM 540 obr/min,
6) skrzynia biegów mechaniczna z rewersem, min. 12/12,
7) prędkość transportowa min. 40km/h,
8) 3 punktowy układ zawieszenia kat. II z hakami CBM oraz zaczep transportowy,
9) kabina z amortyzowanym fotelem operatora, ogrzewaniem i klimatyzacją oraz
siedzeniem dla pasażera i homologacją na 2 osoby,
10) instalacja pneumatyczna do przyczep jedno i dwuobwodowa,
11) instalacja hydrauliczna zewnętrzna min. 2 pary wyjść,
12) koła przód minimum 14,9 R24,
13) koła tył minimum 16,9 R34,
14) komplet obciążników przednich,
15) oświetlenie wymagane do poruszania się po drogach publicznych oraz
ostrzegawcza lampa zespolona zamontowana na dachu kabiny ciągnika,
16) odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka.
Wymagania dodatkowe:
1) udzielenie gwarancji min. 18 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru
ciągnika przez Zamawiającego,
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2) odległość do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego do 100 km od Zakładu
Usługowo Remontowego (TU) Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.,
3) przeglądy okresowe i gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie koszty transportu do
serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca.
4) bezpłatne szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie
bezpiecznej obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem
odbycia szkolenia oraz próbny rozruch/ praca dostarczonego ciągnika i kosiarki,
5) przekazanie Zamawiającemu ciągnika na podstawie protokołu odbioru oraz
dokumentów w języku polskim:
- umożliwiających rejestrację ciągnika rolniczego,
- homologacja (dopuszczenie do ruchu drogowego, rejestracja na 2 osoby),
- instrukcja obsługi i konserwacji,
- książka gwarancyjna,
- książka serwisowa,
- deklaracja zgodności CE,
- inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.
Termin dostawy ciągnika do 14 dni od zawarcia umowy.
Opis do zadania 2.
Wymagane minimalne parametry i wyposażenie kosiarki:
1) kosiarka bijakowa, mulczująca, typu ciężkiego, fabrycznie nowa,
2) szerokość robocza min. 2,51m,
3) 3 punktowy układ zawieszenia kat. II,
4) przekładnia 540 obr/min z kołem wolnym,
5) elementy robocze - młotki,
6) rotor wyważany elektronicznie,
7) podwójna grubość ścianki,
8) napinacz zewnętrzny- automatyczny,
9) średnica wału tylnego min.160mm,
10) kosiarka musi być kompatybilna z oferowanym ciągnikiem (minimalne
wymagania ciągnika opisano w zadaniu 1), wyposażona w wał przegubowoteleskopowy i łącznik główny o parametrach odpowiednich do połączenia
z ciągnikiem,
Wymagania dodatkowe:
1) udzielenie gwarancji min. 18 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru kosiarki
przez Zamawiającego,
2) odległość do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego do 100 km od Zakładu
Usługowo Remontowego (TU) Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.,
3) naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku
konieczności wykonania naprawy w warsztacie Wykonawcy koszty transportu
pokrywa Wykonawca,
4) bezpłatne szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie
bezpiecznej obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem odbycia
szkolenia
oraz próbny rozruch/ praca dostarczoną kosiarką z zakupionym
ciągnikiem,
5) przekazanie Zamawiającemu kosiarki na podstawie protokołu odbioru oraz
dokumentów w języku polskim:
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- instrukcja obsługi i konserwacji,
- książka gwarancyjna,
- deklaracja zgodności CE,
Termin dostawy kosiarki: do 14 dni od zawarcia umowy.
Szkolenie pracowników Zamawiającego odbędzie się po dostawie sprzętów,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

III. Terminy.
Termin wykonania każdego zadania (dostawy) - do 14 dni od zawarcia umowy.
Oferty należy składać do dnia 10.12.2020 r. do godziny 1000 w siedzibie
Zamawiającego /pok. nr 199 - sekretariat/.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. o godzinie 1030 w siedzibie
Zamawiającego pok. nr 66
Wymagany termin ważności ofert : 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IV. Wymagania dotyczące wadium.
IV. 1. Wadium .
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla zadania nr 1: 6000,00 zł.
- dla zadania nr 2: 1000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego (podane
w pkt. I) z adnotacją: “ Wadium na zadanie nr ….. „Dostawa ciągnika i kosiarki –
znak 08/TN/20”. Potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dołączyć do
dokumentów przetargowych.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie.
4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
Zwrot wadium .
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Technicznych Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
protokołu z postępowania, tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.
Wadium zostanie
postępowanie.

zwrócone

niezwłocznie

jeżeli

Zamawiający

Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.

unieważnił
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Utrata wadium .
Wykonawca, którego oferta zostanie
Zamawiającego, w przypadku gdy:

wybrana,

traci

wadium

na

rzecz

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
V. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać Wykonawcy.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wszystkie wymagania zawarte w Warunkach zamówienia.
2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot
zamówienia,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Formularz oferty oraz inne oświadczenia, o których mowa w Warunkach zamówienia
powinny być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
W przypadku spółek cywilnych lub konsorcjów odpowiednie dokumenty dołącza każdy
podmiot występujący wspólnie.
Dokumenty o których mowa w Warunkach zamówienia, mogą być składane w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
VI. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
1. Wartość usług stanowiącą cenę zamówienia.
Cenę (łącznie z podatkiem VAT) należy podać cyfrowo i słownie jako cenę brutto dla
każdego zadania, na które Wykonawca składa ofertę.
Cena podana w ofercie powinna obejmować całość prac (wraz z transportem
i szkoleniem pracowników Zamawiającego), składających się na przedmiot
zamówienia.
Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy.
2. Specyfikacja techniczna oferowanego ciągnika (dla zadania nr 1)
3. Specyfikacja techniczna oferowanej kosiarki (dla zadania nr 2).
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Druk nr 1).
5. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.
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W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć
następujące załączniki:
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza dwukrotną wartość kapitału
zakładowego spółki, Wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę spółki lub
uchwałę wspólników o zaciąganiu zobowiązań (zgodnie z art. 230 ustawy
z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.505 z późn. zm.).
W razie nie wykazania przez Wykonawcę prawa do zaciągania zobowiązań do
wysokości oferty, podlega On wykluczeniu z postępowania.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty.
VII.1 Wymagania ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem faktu, że:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania:
Zadanie 1 : Dostawa nowego ciągnika rolniczego.
Zadanie 2: Dostawa nowej kosiarki bijakowej.
3. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, o czytelnej treści.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności i złożyć
w l egzemplarzu.
5. Cena brutto oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wykonawcy ponoszą wszystkie
koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania przetargowego.
6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
7. Oferta powinna być złożona w kopercie, która będzie zaadresowana na adres
Zamawiającego: Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400
Tarnobrzeg, i będzie posiadać opis Przetarg: Dostawa ciągnika i kosiarki – znak
08/TN/20.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta może posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane
przez jedną z osób podpisujących ofertę.
9. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
zaciągania zobowiązań.
10. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty.

Zakup oraz dostawa ciągnika rolniczego i kosiarki - znak 08/TN/20
Str. nr 9

11. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona
umowa konsorcyjna.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do każdego z Wykonawców
o dodatkowe informacje dotyczące treści złożonych ofert.
13. W przypadku złożenia przez różnych Wykonawców identycznych ofert cenowych,
Zamawiający może zwrócić się do tych Wykonawców o złożenie ofert
dodatkowych.
VII.2. Zmiany i wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
VII.3 Zawartość oferty:
1.
2.
3.
4.
5.

Wypełniony i podpisany formularz oferty,
Specyfikacja techniczna oferowanego ciągnika,
Specyfikacja techniczna oferowanej kosiarki,
Wymagane oświadczenia,
Wymagane dokumenty.

VIII. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.
VIII.1 Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2020 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego
- pok. nr 66. Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy
oraz ceny ofertowe, termin dostawy i termin gwarancji .
VIII.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty, dla każdego zdanie osobno, Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium: cena wykonania zadania /C/
Kryterium cena / C /

- waga 100 %

100 %

Ilość punktów jaka zostanie przyznana ofercie będzie liczona wg wzoru :
Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100
Cena oferty badanej
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
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IX. Informacja o wyborze oferty.
Zamawiający powiadomi wszystkie firmy które złożyły ofertę o wyborze wykonawcy,
po zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Technicznych Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
protokołu z wyboru wykonawcy zadania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszych Warunkach zamówienia oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą, po uzyskaniu zgody Organów Spółki na zawarcie umowy.
X. Zawarcie umowy
Po uzyskaniu zgody Organów Spółki na zawarcie umowy, w zawiadomieniu wysłanym
do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce
podpisania umowy.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. W przypadku, jeżeli okaże się, że
Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie
uchylał się od zawarcia umowy, albo nie dostarczy wymaganych dokumentów,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
XI. Zastrzeżenia zamawiającego o możliwości odstąpienia od realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że postępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie
postępowania, bez podania przyczyn.
XII. Postanowienia końcowe.
1. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.
2. Wszystkie inne dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby
uprawnione podpisującą ofertę.
3. W sprawach nie uregulowanych w warunkach zamówienia zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.
XIII. Informacje.
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”, informujemy, że:
1)
2)
3)

Administratorem danych osobowych jest Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o. o. z siedzibą
ul. Zakładowa 50, 39 – 400 Tarnobrzeg;
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@siarkopol.pl lub pisemnie na
adres Administratora danych;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia
działań przed zawarciem umowy handlowej tj. w celu związanym z przeprowadzeniem
postępowania w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego;
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnione
podmioty i osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie
z Instrukcją w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi i dostawy zlecane na
zewnątrz Spółki.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego postępowania, a także
później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku
z realizacją obowiązku archiwizacyjnego;
Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu
przetargowym. Konsekwencją nie podania określonych danych będzie skutkować
odrzuceniem przedstawionej oferty;
W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy
narusza przepisy RODO**;
Wykonawcy 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 Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy 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.

