
OR.2710.1.2021        Poddębice, dnia 05.01.2021 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
na zakup usługi dostępu do Platformy zakupowej E-Usługi  

dla Gminy Poddębice 
zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) 

 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Poddębice 
 Ul. Łódzka 17/21 
 99-200 Poddębice 
 telefon: 0 43 678 25 80 
 fax: 0 43 678 39 95 
 Strona WWW: www.poddebice.pl 
 E-mail: gmina@poddebice.pl lub zamowienia.publiczne@poddebice.pl 
 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu do Platformy informatycznej, (portal                    
e-Usług), zwaną dalej platformą zakupową, wspomagającą obsługę zamówień publicznych 
w formie elektronicznej, w tym komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, wraz 
ze wsparciem technicznym dla Gminę Poddębice ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019).  
2. Przez platformę zakupową rozumie się gotowe narzędzie do prowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, działające             
on–line z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, umożliwiające przeprowadzenie całego 
procesu udzielania zamówień publicznych w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) jak również obowiązującym prawem Unii Europejskiej w tym 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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 Nr 119 z 04.05.2016 r. str. 1 z późn. zm.) w zakresie, w jakim 
dane osobowe będą przetwarzane w systemie). 
3. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu nieograniczony dostęp 
do korzystania z Platformy dla 2 użytkowników Zamawiającego. 
4. Przez użytkownika rozumie się osobę (pracownika) Zamawiającego, który jest uprawniony 
do korzystania z Platformy. Zmiana użytkownika w okresie trwania umowy nie wymaga zmiany 
umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 
jest do udostępnienia Platformy wszystkim użytkownikom w ramach jednostki bez żadnych 
ograniczeń w tym względzie wraz z umożliwieniem im jednocześnie zalogowanie do systemu. 
5. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1, 
w terminie obowiązywania umowy wszczęcie i przeprowadzenie 35 postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w tym 10 postępowań 
przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
 6. Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie, iż ilość postępowań przetargowych może ulec 
zmianie w związku z tym przewiduje się możliwość dokupienia dodatkowych postępowań. 
Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej. 
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
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1) Uruchomienia platformy zakupowej oraz założenia kont dla każdego ze wskazanych przez 
Zamawiającego użytkowników; 
2) Dostosowanie platformy zakupowej, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie, 
do obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych oraz prawa Unii Europejskiej, w tym 
do dostosowywania platformy zakupowej do zmieniającego się prawa, w sposób umożliwiający 
prowadzenie wszystkich trybów postępowań objętych Ustawą.  
8. Doradztwa, przyjmowania zgłoszeń telefonicznych i mailowych od użytkowników 
Zamawiającego oraz obsługi w ten sam sposób Wykonawców (oferentów) zadających pytania lub 
zgłaszających problemy związane z funkcjonowaniem platformy zakupowej w dni robocze. 
9. Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego wsparcie techniczne w okresie 
obowiązywania umowy. 
10. Przygotowanie scenariusza testowego i przeprowadzenie testu z udziałem użytkowników 
Zamawiającego.  
11. Wykonawca przeprowadzi szkolenia on-line z obsługi Platformy dla użytkowników 
Zamawiającego wraz z dostarczeniem dokumentacji szkoleniowych dla użytkowników w terminie 
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował gotową Platformą, bez konieczności 
dostosowywania jej do przepisów obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonania 
innych prac konfiguracyjnych lub programistycznych umożliwiających realizację postępowań 
w trybach określonych ustawą Prawa zamówień publicznych. 
13. Platforma musi umożliwić zaszyfrowanie informacji przesyłanych przez sieci publiczne 
i wewnętrzne, gwarantujące ich poufność i integralność. 
14. Zamawiający zachowuje wszelkie prawa do bazy danych wytworzonych na podstawie działania 
udostępnionych usług. 
15. Zamawiający ma na bieżąco dostęp do wszystkich dokumentów z prawem do wyszukiwania 
podglądu i kopiowania pojedynczo i według zdefiniowanych kryteriów na zasoby Zamawiającego. 
16. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania błędów i awarii  w przypadku ich wystąpienia 
rozumianych jako nieprawidłowe działanie Platformy lub poszczególnych funkcji.  
17. Wykonawca po zakończeniu usługi dostępu do Platformy zapewni Zamawiającemu: 
-  dostęp do jego zasobów archiwalnych znajdujących się w używanej Platformie; dostęp oznaczać 
będzie możliwość wyszukiwania, podglądu, zapisywania, kopiowania i odtwarzania danych 
zarchiwizowanych. 
18. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprawności technicznej i funkcjonalnej platformy 
zakupowej przez cały okres obowiązywania umowy. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
W szczególności:  
1. Zamawiający za pośrednictwem Platformy ma możliwość prowadzenia całego procesu 
związanego z udzieleniem zamówień publicznych od momentu ogłoszenia postępowania 
do momentu jego udzielenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o zamówieniach 
tj. ustawie Prawo zamówień publicznych. 
2. Platforma jest dostosowana do wymagań prowadzenia postępowania w każdym z trybów 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z możliwością elektronicznej obsługi procesu 
udzielania zamówienia.  
3. Karta postępowania dla każdego nowego Zamówienia winna zawierać informację ogólną 
o danym zamówienia dla Użytkowników (zewnętrznych jak i wewnętrznych) Platformy w tym: 
- możliwość tworzenia podstawowej karty zamówienia informującej o np. nazwie postępowania, 
trybie postępowania, kryteriach oceny ofert, terminie składania i otwarcia ofert; 
- możliwość edycji podstawowych informacji, wprowadzania zmian; 
- możliwość definiowania warunków udziału i kryteriów oceny ofert; 
- możliwość dokonywania zmian terminów określonych w danym postępowaniu i możliwość 
ich aktualizacji w innych powiązanych dokumentach. 
4. Dokumentacja zamówienia zawierająca m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, oraz inne 
dokumenty (załączniki) związane z realizowanym postępowaniem przetargowym w tym: 
- możliwość udostępnienia dokumentów dotyczących postępowania – ogłoszeń o zamówieniu, 
zmian ogłoszeń wstępnych ogłoszeń, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, zgodnie ze wzorami BZP 
i Dz. U. UE; 
- integrację z Dz.U.UE poprzez usługę eSender oraz z BZP 
- możliwość bezpośredniego wprowadzania ogłoszeń do publikacji w BZP i Dz. U. UE; 



- możliwość udostępniania dokumentacji postępowania tj. SIWZ, załączników do SIWZ, zmian 
i wyjaśnień do SIWZ, protokołów, wyników postępowania zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 
- możliwość zadawania pytań do postępowań lub/i do zamieszczanego dokumentu; 
- możliwość składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zadawania pytań przez 
użytkowników zewnętrznych; 
- możliwość przekazywania odpowiedzi dotyczących danego postępowania z możliwością dodania 
załączników; 
- możliwość składania innych dokumentów czy informacji, np. środków ochrony prawnej; 
- możliwość zamieszczania innych dokumentów związanych z procedurami ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj. dokumenty tworzone po stronie Zamawiającego (wezwania 
do wykonawców, informacje i wnioski; 
- możliwość zamieszczania dokumentów w różnym formacie; 
- możliwość sortowania dokumentów np. według dat, użytkowników, statusów, kategorii; 
- dostęp  do dokumentacji postępowania i zawartej umowy; 
- możliwość udostępnienia wyników postępowania; 
- możliwość wysyłania odpowiedzi, wiadomości i informacji z jednoczesnym załączeniem plików; 
5. JEDZ, oferty, wnioski, oferty wstępne, oferty w zależności od trybu postępowania. 
- możliwość składania ofert, wniosków elektronicznie zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 
- możliwość podziału składania ofert na część jawną i niejawną; 
- możliwość składania dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym;  
- możliwość zmiany oferty i wniosku lub ich wycofanie; 
- zapewnienie nienaruszalności złożonych ofert, wniosków do momentu określonego na dzień 
i godzinę ich otwarcia; 
- zapewnienie szyfrowania ofert, wniosków do momentu ich odszyfrowania przez Zamawiającego. 
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 36 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny  
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 
 
V. WYBÓR WYKONAWCY. 
Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się kryterium:                                   
 
1. Cena - 80 %. 
Przyjmuje się, że 1% jest równy 1,00 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punków. 
 
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo 
ofertę, to znaczy zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast 
pozostali Wykonawcy otrzymują proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie 
z poniższym wzorem:  
 
Pc= CC  mmiinn  xx  110000  xx  8800%%    ggddzziiee:: 

                      CCoo    
Pc - punkty z kryterium – cena, 
C min - cena oferty z najniższą ceną spośród złożonych ofert, 
Co - cena oferty badanej. 
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres umowy i nie będzie podlegała 
zmianie. 
 
2. Doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych - 20%, 
Przyjmuje się, że 1% jest równy 1,00 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punków. 
 
1) jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
wykonywał usługi, w postaci obsługi zamówień publicznych w formie elektronicznej na oferowanym 
portalu na rzecz od 300 do 499 instytucji/urzędów – otrzyma 0  



2) jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
wykonywał usługi, w postaci obsługi zamówień publicznych w formie elektronicznej na oferowanym 
portalu na rzecz od 500 do 799 instytucji/urzędów – otrzyma 10 pkt;  
3) jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
wykonywał usługi, w postaci obsługi zamówień publicznych w formie elektronicznej na oferowanym 
portalu na rzecz co najmniej 800 instytucji/urzędów – otrzyma 20 pkt; 
 
W przypadku braku określenia w formularzu ofertowym liczby instytucji/urzędów dla których 
Wykonawca wykonywał usługę w postaci obsługi zamówień publicznych w formie elektronicznej 
na oferowanym portalu  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, ze względu na brak spełnienia 
wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
ofert uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów powyższych kryteriów 
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
 
VI. WYMAGANE DOKUMENTY. 
Oferta cenowa winna zawierać następujące dokumenty: 
a)  formularz oferty wg załączonego wzoru. 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
c) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego – jeżeli dotyczy. 
 
VII. ZASADY SKŁADANIA OFERT. 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt VI. Wymagane 
dokumenty niniejszego zapytania ofertowego. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
5) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
6) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa niniejszym zapytaniu ofertowym.  
8) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
10) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
2. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta 
zamknięta koperta). 
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 
podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
Wykonawcy. 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 
dokumentów składających się na zapytanie ofertowe, które należy odczytywać 
wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 



5. 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 
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”. 
6. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy 
opatrzyć napisem „wycofane”. 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2021 r. do godz. 1200 w zaklejonej 
kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Poddębicach, 99-200 Poddębice,  
ul. Łódzka 17/21, pok. nr 8 (parter) - biuro podawcze lub z wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna na adres: zamowienia.publiczne@poddebice.pl 
oznaczoną w następujący sposób: 

Oferta  -  Zakup usługi dostępu do Platformy zakupowej E-Usługi dla Gminy Poddębice 
 

8. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
VIII. INFORMACJE DODATKOWE. 
1. Zamawiający, zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia i wyjaśnienia oferty. Oferta nie 
spełniająca wymagań określonych w zaproszeniu tj. obarczona jakimkolwiek błędem oraz 
posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 
przyczyny 
3. Dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 
  
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie  z art. 13 RODO1 dot. 
przetwarzania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
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”, 
informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poddębice 
reprezentowana przez Burmistrza Poddębic z siedzibą przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 
Poddębice; 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 
pod adresem e-mail: ido@poddebice.pl lub telefonicznie  697 021 576*; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia oddania 
zadania do użytkowania.  
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
7. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 

Administrator informuje, że ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z zapewnieniem stosowania 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)
1  na podstawie art. 72 ww. ustawy do ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  dodano 
m. in. następujące regulacje: 

 art. 8a ust. 2 - z której wynika, że zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

 art. 8a ust. 3 - z której wynika, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, 
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

 art. 8a ust. 4 - z której wynika, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

 art. 97 ust.1a - z której wynika, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

 art. 97 ust.1b - z której wynika, że skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, 
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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