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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale
ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała,
NIP: PL517-01-09-885;
Tel. 17 87-01-507; faks 17 87-01-502;
Poczta elektroniczna (e-mail): boguchwala@podrb.pl;
Adres internetowy www.podrb.pl;
Godziny urzędowania: pn.- pt. 730 – 1530.

2.

Adres do korespondencji:
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
adres e-mail: boguchwala@podrb.pl

3.

Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany
w Rozdziale I pkt 2.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.
3.

4.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwaną dalej Pzp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana
będzie skrótem „SIWZ”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
sprawy: ZG.261.06.2019. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.
Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną dostępny jest w formie
papierowej w siedzibie Zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona
jest na stronie internetowej Zamawiającego i może być przekazywana nieodpłatnie
Wykonawcom w formie elektronicznej.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i realizacji 6-dniowego
wyjazdu studyjnego do Szwajcarii nt. „Gospodarstwa edukacyjne – nowe trendy
dywersyfikacji źródeł przychodów rolników na przykładzie Szwajcarii" dla
grupy 20 osób, w terminie 09 - 14 września 2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (SOPZ) oraz istotne postanowienia do
umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
Kody i nazwy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
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4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.





63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur
podróży
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 Organizacja wycieczek
Zamówienie jest współfinansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019.
Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z Zamawiającym
na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji przedmiotu
zamówienia na każdym etapie realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych oraz pilotach wycieczek i przewodnikach
turystycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 238).
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej
ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie ww. obowiązku oznaczać
będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia
samodzielnie.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części i nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje:
zawarcia umowy ramowej,
udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
aukcji elektronicznej,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia 09 do dnia 14 września 2019 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
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1.1 Na podstawie art. 22 ust.1, o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, - warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy
Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym w zakresie organizowania imprez
turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. w art. 4 pkt 1, 2 i 8
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 548),
dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej – warunek udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub wykonywaniu w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwóch usług – wyjazdów studyjnych. Za „wyjazd studyjny” rozumie się
wyjazd specjalistyczny na zamówienie, o charakterze szkoleniowym, w celu
realizacji tematu branżowego, naukowego, realizowanego poprzez wizyty studyjne
w obiektach, instytucjach oraz innych zakładach, których działalność związana jest
z tym tematem, zrealizowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla grupy
co najmniej 20 osób.
2.

3.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
Pzp. Na podstawie art.24 ust.1 - wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa wart. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. -Kodeks karny,
c) skarbowe,
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 Pzp;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.1. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie
żądał dokumentów określonych w Rozdz. VI SIWZ.
3.2. Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem
z postępowania zgodnie z art. 24 Pzp.
4.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się
przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki
udziału w postępowaniu, oraz każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
6.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
VI. Wykaz oświadczeń, dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz wykaz pozostałych
dokumentów
Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie
oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla
pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału albo też odpisu notarialnie
poświadczonego za zgodność z oryginałem.

1.

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oraz oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
1.1.

Potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) koncesje, zezwolenia, licencje potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz pilotach wycieczek przewodnikach
turystycznych (Dz.U. 2019, poz. 238);
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b) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług – wyjazdów studyjnych,
odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia,
wraz z dowodami, że usługi te były wykonane lub są wykonywane należycie. Za
usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
uważa się usługę polegającą na zapewnieniu łącznie: noclegów, wyżywienia,
transportu oraz wizyt studyjnych podczas wyjazdu studyjnego dla grupy co
najmniej 20 osób każda, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dowodami,
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a w jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
1.2. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik Nr 3
do SIWZ;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik Nr 4 do
SIWZ;

2.

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
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UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej (art.86 ust.5 ustawy).
3.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty
dotyczące podwykonawców.

4.
Wykonawcy zagraniczni.
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21;
4.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w Rozdz. VI pkt. 1.1.a, składa dokument,
o którym mowa w pkt. 4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy.
4.6 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
9
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gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
pkt. 4. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
4.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
5.
Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub
oświadczeń.
6.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700).
7.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje
się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;
b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej; osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
powyżej – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między
Zamawiającym a Wykonawcami:
 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2018.2188 z późn. zm.),
 osobiście,
 za pośrednictwem posłańca,
 faksu,
 drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Zamawiający wymaga
przekazanie skanu dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma
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przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu oraz drogą elektroniczną nie
dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w rozdz. VI SIWZ.
2.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia wyjaśnień udziela:
Krystyna Malinowska tel.: 723 977 300, w godzinach urzędowania 730-1530,
adres e-mail: krystyna.malinowska@podrb.pl;
 w sprawach formalnych wyjaśnień udziela:
Małgorzata Tunia, tel.: 17 870 15 39, w godzinach urzędowania 730-1530 ,
adres e-mail: malgorzata.tunia@podrb.pl;
3.
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy mają obowiązek
powoływać się na nr sprawy: ZG.261.06.2019.
4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom w formie
określonej w ust. 1, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
zamieści na stronie internetowej.
8.
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące
zł).
2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego BGK O/Rzeszów 30 1130 1105 0005 2025 0020 0006,
z adnotacją: „Wadium – przetarg: „Usługa przygotowania i realizacji 6dniowego wyjazdu studyjnego do Szwajcarii nt. „Gospodarstwa edukacyjne –
nowe trendy dywersyfikacji źródeł przychodów rolników na przykładzie
Szwajcarii".
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 24 lipca 2019 r., do godz. 11:00.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo
kredytowej
gwarancji
bankowej,
gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób
umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna
zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy
dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego
potwierdzone przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi
jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być
podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie
wniesione w sposób nieprawidłowy.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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10.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwróci wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IX. Termin związania ofertą
1.
2.

W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert
1.
2.
3.

4.
5.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, w której
musi być zaproponowana tylko jedna cena.
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku
polskim.
Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub
kserokopii dokumentów potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem
osoby podpisującej ofertę z adnotacją „potwierdzam zgodność z oryginałem”.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę lub inny podmiot kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone
w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kserokopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i załączników.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.
Wykonawca może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian
merytorycznych zapisów ww. wzoru. Zapis ten dotyczy również pozostałych
załączników do SIWZ, które stanowią wzory wymaganych dokumentów.
W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego
formularze, oświadczenia i dokumenty.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
(osób) podpisującej ofertę.
Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się
ponumerowanie zapisanych stron.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty
przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną
część stanowią załączniki.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym
w rozdz. XI pkt. 2 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem
Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie
ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferta tzn. formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę
w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba
upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania
zobowiązań finansowych.
Jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępniania
innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia
zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą
„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym
mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające
warunków ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.
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XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul.
Suszyckich 9 w Boguchwale, w sekretariacie, w terminie do dnia 24 lipca 2019 r.
do godz. 11:00.
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Suszyckich 9
36 – 040 Boguchwała (sekretariat)
oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą:
„Usługa przygotowania i realizacji 6 – dniowego wyjazdu studyjnego do
Szwajcarii nt. „Gospodarstwa edukacyjne – nowe trendy dywersyfikacji źródeł
przychodów rolników na przykładzie Szwajcarii"- nr sprawy:
ZG.261.06.2019”, Nie otwierać przed dniem 24.07.2019 r., godz. 11:30, a nadto
winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym
pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1, jako miejsce składania ofert.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.07.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, w Boguchwale przy ul. Suszyckich 9 w sali B. Otrawcie ofert jest
jawne.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego
oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie
z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające
zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt. 2 z dopiskiem
„ZMIANA”.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.podrb.pl informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.
2.

3.

W ofercie należy podać cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych
rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
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4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.
Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Cena jest wartością ryczałtową.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
(art. 87 ust.2 ustawy Pzp).
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodnie z ustawą Pzp.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp).
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
Lp.
1.
2.

Kryterium oceny ofert
Cena oferty [C]
Standard emisji spalin pojazdu (S)

ZNACZENIE (%)
60
40

1) Kryterium cena obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
C=

C 𝑚𝑖𝑛
× 60 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑏𝑎𝑑

gdzie:
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C – oznacza ilość uzyskanych punktów za kryterium cena z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku;
C min – cena oferty najniższa spośród badanych;
C bad – cena oferty badanej.
60 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).
2) Kryterium standard emisji spalin pojazdu – max 40 pkt, gdzie 40 pkt = 40%
Wykonawca w formularzu ofertowym wykaże środek transportu, za pomocą którego
zrealizowana zostanie usługa przewozu uczestników wyjazdu studyjnego, wskazując
przy tym rodzaj normy emisji spalin, jaką spełniać będzie pojazd. Weryfikacja spełniania
normy zostanie przeprowadzona na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Kopia dowodu rejestracyjnego musi być załączona do oferty.
Wykonawca otrzyma odpowiednio:
 Pojazd spełniający normę EURO 3, zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC (12)– 10
punktów
 Pojazd spełniający normę EURO 4, zgodnie z Dyrektywą 98/69/EC (& 2002/80/EC)
– 20 punktów
 Pojazd spełniający normę EURO 5, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego nr 715/2007 – 30 punktów
 Pojazd spełniający normę EURO 6, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
459/2012 – 40 punktów.
XIV. Formalności do dopełnienia przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.
Informacje o których mowa powyżej, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie
internetowej, której adres podany został w rozdziale I niniejszej SIWZ.
3.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy
(korespondencyjnie/w siedzibie Zamawiającego).
4.
W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po
ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
5.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i zostanie
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6.

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zakres
świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.

2.

3.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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Klauzura informacyjna z art.13 RODO

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, iż:
 Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała;
 Kontakt z inspektorem ochrony danych w PODR – inspektor.odo@podrb.pl;
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 Odbiorcami 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.);
 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 Obowiązek podania danych osobowych 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;
 Osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione posiadają prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub
ograniczenia przetwarzania; 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;
 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 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.
 Osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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