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Pytania i odpowiedzi do SIWZ – nr 1, zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy paliw
– oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej Pb 98, autogazu
LPG w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że
wpłynęły zapytania do SIWZ, na które udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany formuły terminu płatności tak aby termin
płatności liczony był od daty wystawienia faktury ? Przy proponowanej formule Wykonawca
nie jest w stanie jednoznacznie określić daty od której powinien być liczony termin płatności,
gdyż nie ma wiedzy kiedy faktura wpłynęła do Zamawiającego. Proponowany w sposób
jednoznaczny określa datę zapłaty przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na
wystawianie faktur elektronicznych przy uwzględnieniu wymogów określonych w ustawie
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
Pytanie 2
Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą do rozliczeń ilościowych w przypadku oleju
napędowego i benzyn będzie zamieszczana na fakturze ilość produktu w temp 15oC
wynikająca z dokumentów wydawczych (raportów nalewu) wydanych na bazie magazynowej
w chwili załadunku cysterny?
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający potwierdza, iż cena za 1 litr ON, PB 95, Pb 98 odnosi się do 1 litra paliwa
w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza.
Pytanie 3
Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 3 projektu umowy. W przypadku transportu własnego
zamawiającego próbki pobierane w chwili rozładunku paliwa do zbiorników
u zamawiającego nie są miarodajne w szczególności z uwagi na to, że wykonawca nie może
ponosić ryzyka zanieczyszczonej cysterny należącej do Zamawiającego, którą będzie

wykonywany transport paliw i ewentualnych zmian jakości paliwa które mogłyby nastąpić po
jego wydaniu Zamawiającemu w bazie paliw. Wykonawca gwarantuje prawidłową jakość
paliwa w chwili jego wydania Zamawiającemu w bazie paliw, co jest potwierdzone
stosownym świadectwem jakości które otrzymuje Zamawiający w chwili załadunku jego
cysterny na bazie paliw.
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Cysterna należąca do
Zamawiającego jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do transportu paliw; jest dopuszczona
do eksploatacji i posiada aktualne badania techniczne.
Pytanie 4
dot. §7 ust. 4 projektu umowy, ponieważ wysokość kar jest rażąco wysoka i niewspółmierna
do przewinienia oraz może stanowić bezpodstawne wzbogacenie Zamawiającego,
proponujemy następujące zmiany:
- w lit. a/: skreślenie słów „0,03 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.
1 za każde zdarzenie oraz”
- w lit. b/ zmniejszenie kary z 1% do 0,5 %
- w lit. c/ zmniejszenie kary z 15 % do 5 %
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści §7 ust.4 projektu umowy:
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu:
a/braku możliwości zakupu paliwa w zamówionej ilości lub w zgłoszonym terminie –
w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.1 za każde
zdarzenie oraz 1% wartości średniej dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy
za każdy dzień opóźnienia,
b/ w przypadku opóźnienia z realizacją dostaw w wysokości 1 % wartości brutto średniej
dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy za każdy dzień opóźnienia,
c/ w przypadku dostarczenia złej jakości paliwa, niezgodnej z normami w wysokości 10 %
wartości brutto średniej dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy.
Pytanie 5
Czy zamawiający prowadzi obrót paliwami z zagranicą?
W związku z tym, że zamawiane paliwa będą przeznaczone na potrzeby własne i do dalszego
obrotu i Zamawiający posiada stosowną koncesję prosimy o dodanie do umowy
następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej
treści):
„Zamawiający oświadcza, że znane mu są postanowienia prawa energetycznego, w tym
skutki prawne prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z

zagranicą bez wymaganych koncesji, oraz oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami
ciekłymi wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia ………………………….
roku Nr ………………………. z późniejszymi zmianami na okres do dnia ………….. roku
uprawniającej do zakupu i odsprzedaży paliw ciekłych objętych niniejszą Umową.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Dostawcy o zmianie zakresu
otrzymanej koncesji wskazanej w niniejszym ustępie.
Zamawiający oświadcza, że Paliwa nabywane na podstawie Umowy zawartej w niniejszym
postępowaniu przetargowym będą przez niego odsprzedawane wyłącznie na terytorium
Polski na podstawie posiadanej przez niego koncesji, o której mowa powyżej.
W przypadku gdy paliwa nabywane o których mowa powyżej będą miały podlegać wywozowi
i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania koncesji
na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi z
zagranicą i niezwłocznego poinformowania Dostawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Dostawcy stosowną koncesję. O zmianie sytuacji
prawnej w przedmiocie obowiązku posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Dostawcę i
prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Dostawcy z tytułu sprzedaży
paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od
Dostawcy na podstawie niniejszej Umowy bez wymaganej koncesji Zamawiający
zobowiązuje się do zapłacenia kwoty w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej
Dostawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu sprzedaży paliw ciekłych do
przedsiębiorców nie posiadających koncesji jeżeli taka koncesja była wymagana w
wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy
przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego.
W przypadku utraty przez Zamawiającego koncesji uprawniającej do obrotu Paliwami
zakupionymi na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu i nie
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i dokonania obrotu tymi produktami bez
wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy kwoty w
wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Dostawcy przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki wynoszącej, zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa
energetycznego, nie mniej niż 50 tysięcy złotych a nie więcej niż 250 tysięcy złotych w
związku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Dostawcę warunków udzielonych
koncesji, o których mowa w powyższym pkt 2, lub naruszeniem przepisów powszechnie
obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego paliwami ciekłymi tylko pomiędzy
podmiotami posiadającymi właściwe koncesje. Zamawiający oświadcza, że będzie
dokonywał odsprzedaży Paliw objętych niniejszą Umową zgodnie z nazwą oraz posiadanym
kodem CN wynikającym ze sposobu definiowania paliw ciekłych wynikających z przepisów
prawa energetycznego, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do równoczesnego stosowania
w obrocie własnej marki handlowej dla tych paliw ciekłych. W przypadku zmiany nazwy lub
kodu CN paliw będących przedmiotem niniejszej umowy, wynikającej ze zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznej zmiany
umowy w tym zakresie.”
Odpowiedź na pytanie 5
„Zamawiający oświadcza, że znane mu są postanowienia prawa energetycznego, w tym
skutki prawne prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z
zagranicą bez wymaganych koncesji, oraz oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami
ciekłymi wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25.10.2010 roku Nr
OPC/2757/W/OŁO/2010/BG z późniejszymi zmianami na okres do dnia 31.12.2030 roku
uprawniającej do zakupu i odsprzedaży paliw ciekłych objętych niniejszą Umową.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Dostawcy o zmianie zakresu
otrzymanej koncesji wskazanej w niniejszym ustępie.
Zamawiający oświadcza, że Paliwa nabywane na podstawie Umowy zawartej w niniejszym
postępowaniu przetargowym będą przez niego odsprzedawane wyłącznie na terytorium
Polski na podstawie posiadanej przez niego koncesji, o której mowa powyżej.
W przypadku gdy paliwa nabywane o których mowa powyżej będą miały podlegać
wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do
uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi
paliwami ciekłymi z zagranicą i niezwłocznego poinformowania Dostawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Dostawcy stosowną koncesję. O zmianie sytuacji
prawnej w przedmiocie obowiązku posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Dostawcę i
prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Dostawcy z tytułu sprzedaży
paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od
Dostawcy na podstawie niniejszej Umowy bez wymaganej koncesji Zamawiający
zobowiązuje się do zapłacenia kwoty w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej
Dostawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu sprzedaży paliw ciekłych do
przedsiębiorców nie posiadających koncesji jeżeli taka koncesja była wymagana w
wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za
każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego.
W przypadku utraty przez Zamawiającego koncesji uprawniającej do obrotu Paliwami
zakupionymi na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu i nie
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i dokonania obrotu tymi produktami bez
wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy kwoty w
wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Dostawcy przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynoszącej, zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa
energetycznego, nie mniej niż 50 tysięcy złotych a nie więcej niż 250 tysięcy złotych w
związku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Dostawcę warunków udzielonych
koncesji, o których mowa w powyższym pkt 2, lub naruszeniem przepisów powszechnie
obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego paliwami ciekłymi tylko pomiędzy
podmiotami posiadającymi właściwe koncesje. Zamawiający oświadcza, że będzie

dokonywał odsprzedaży Paliw objętych niniejszą Umową zgodnie z nazwą oraz posiadanym
kodem CN wynikającym ze sposobu definiowania paliw ciekłych wynikających z przepisów
prawa energetycznego, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do równoczesnego stosowania
w obrocie własnej marki handlowej dla tych paliw ciekłych. W przypadku zmiany nazwy lub
kodu CN paliw będących przedmiotem niniejszej umowy, wynikającej ze zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa Strony zobowiązują się wzajemnie do
niezwłocznej zmiany umowy w tym zakresie.”
Pytanie 6
Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot dokonujący
dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art.
105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.
U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres
obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości
i czy na potwierdzenie będzie żądał od Wykonawców zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję
gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł. Zgodnie z pytaniem w lit. b) poniżej
w przypadku gdy Zamawiający będzie żądał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego prosimy
o dodanie zapisu mówiącego, iż w przypadku gdy termin obowiązywania kaucji
gwarancyjnej skończy się w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu
obowiązywania kaucji na kolejny okres i do zapewnienia kontynuacji obowiązywania kaucji
gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania umowy.
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści §4 ust.8 projektu umowy:
8.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do terminowego
wykonywania obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy,
a w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług oraz występowania
w wykazie, i którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, a złożona przez niego kaucja gwarancyjna nie może być niższa niż 1 mln zł.
W przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej upływa w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji
gwarancyjnej na cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie 7
Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załączników, w szczególności formularza
ofertowego.

Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej www.pksostrowiec.pl
edytowalne wersje załączników do SIWZ.
Pytanie 8
Czy Zamawiający uzna, że dołączone w załączeniu do niniejszego pisma wzory „Karty
nalewu” i wystawianego przez wykonawcę
dokumentu „Świadectwo zgodności”
potwierdzającego spełnienie wymogów jakościowych sprzedawanego paliwa LPG będą
spełniały wymogi określone SIWZ? „Świadectwo zgodności” ma formę wydruku
komputerowego i nie zawiera podpisów, nie jest poświadczane za zgodność z oryginałem i
wydrukowane jest na odwrocie Karty Nalewu, której oryginał pozostawiany jest u Klienta po
dostawie.
Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza certyfikat / świadectwo jakości generowane
elektronicznie, które traktowane będzie jako oryginał dokumentu. Zamawiający dopuszcza
wskazany wzór „karty nalewu”.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jakość LPG była oceniana w zgodności z wymogami
Rozp. Min. En. Z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skropl.
(LPG) (Dz. u. 2016 poz. 540) bez odnoszenia się do Polskiej Normy? Rozporządzenie jest
aktem nadrzędnym w stosunku do Polskiej Normy i nie zachodzi potrzeba dodatkowego
odwoływania się do Polskiej Normy. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe prosimy
o doprecyzowanie numeru Polskiej normy w sposób następujący: PN-EN 589+A1:2012
z uwagi na to, że w chwili obecnej powszechnie stosowana w obrocie jest właśnie Polska
norma o tym numerze.
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający wskazuje, że dla spełnienia wymogów jakościowych przez LPG wiążące są
wymogi normy PN-EN 589+A1:2012.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień
publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia
w następującym zakresie:
1/ §7 ust.4 załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy – Istotne Postanowienia Umowy otrzymuje
nowe poniższe brzmienie:
„4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu:
a/braku możliwości zakupu paliwa w zamówionej ilości lub w zgłoszonym terminie –
w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.1 za każde
zdarzenie oraz 1% wartości średniej dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy
za każdy dzień opóźnienia,

b/ w przypadku opóźnienia z realizacją dostaw w wysokości 1 % wartości brutto średniej
dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy za każdy dzień opóźnienia,
c/ w przypadku dostarczenia złej jakości paliwa, niezgodnej z normami w wysokości 10 %
wartości brutto średniej dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy.”
2/ §4 ust.8 załącznika nr do SIWZ wzór umowy – Istotne Postanowienia Umowy otrzymuje
nowe poniższe brzmienie:
„8.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do terminowego
wykonywania obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy,
a w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług oraz występowania
w wykazie, i którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, a złożona przez niego kaucja gwarancyjna nie może być niższa niż 1 mln zł.
W przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej upływa w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji
gwarancyjnej na cały okres obowiązywania umowy.”
3/ Część II pkt 1 ppkt d SIWZ otrzymuje brzmienie:
d) autogazu LPG spełniającego wymogi normy PN-EN 589+A1:2012
4/ Pkt 5 ppkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:
4) w przypadku autogazu LPG wg PN-EN 589+A1:2012 upust w wysokości ……. złotych/litr
5/ w Załączniku nr 5 do SIWZ przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:
,,Sukcesywne dostawy paliw – oleju napędowego wg PN – EN 590, benzyny bezołowiowej
Pb 95 wg PN-EN 228, benzyny bezołowiowej Pb 98 wg PN-EN 228, autogazu LPG wg PNEN 589+A1:2012 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.”
6/ na stronie tytułowej SIWZ przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia:
,,Sukcesywne dostawy paliw – oleju napędowego wg PN – EN 590, benzyny bezołowiowej
Pb 95 wg PN-EN 228, benzyny bezołowiowej Pb 98 wg PN-EN 228, autogazu LPG wg PNEN 589+A1:2012 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.”
7/ w Załączniku nr 6 do SIWZ przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:
,,Sukcesywne dostawy paliw – oleju napędowego wg PN – EN 590, benzyny bezołowiowej
Pb 95 wg PN-EN 228, benzyny bezołowiowej Pb 98 wg PN-EN 228, autogazu LPG wg PNEN 589+A1:2012 w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.”
8/ §1 ust.2 pkt d Załącznika Nr 4 do SIWZ wzór umowy – Istotne Postanowienia Umowy
otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
d) autogazu LPG wg. normy P N-E N 5 8 9+A1:2012 w ilości szacunkowej 80.000 litrów;
9/ Część XIX SIWZ otrzymuje brzmienie:
Część XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.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”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zarząd PKS w Ostrowcu Św. S.A.; dane kontaktowe: ul. Żabia 40, 27-400
Ostrowiec Św. tel. 41 247 97 91 e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl; 2) kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych w PKS w Ostrowcu Św. S.A. możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@pksostrowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawna ich przetwarzania jest
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na PKS w Ostrowcu Św. S.A.; 4) 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, 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, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO; 8) posiada Pan/Pani: 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 Pan/Pani że, przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO; 9) 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 których mowa w art. 20 RODO, c) 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 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.

