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JAROCIN, DNIA 24.12.2020 R. 

ZP/2/2020 

 

INFORMACJA O ZMIANACH 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   

„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego 4 samochodów 
osobowych” 

 

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zamieszcza informację o zmianach dot. treści 
ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 251-628321 z dnia 24.12.2020 r.  

  

Zmianie ulega sekcja: 
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

Pkt. I.1) 

 
I.1)  Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Trans Pegaz Sp. z o.o. 

Adres pocztowy: Zaciszna 5 

Miejscowość: Jarocin 
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie 

Kod pocztowy: 63-200 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Magdalena Kaniewska 
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl  

Tel.: +48 627400295 

Adresy internetowe: 

Główny adres: https://jarocin.ezamawiajacy.p/ 

 

oraz  

 

Sekcja II: Przedmiot 

pkt. II.1.1)  
 

II.1.1) Nazwa 

Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego 4 samochodów osobowych 

Numer referencyjny: ZP/2/2020 

 

II.2.3 Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Trans Pegaz Sp. z o.o.,  
ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin, POLSKA 

 

oraz 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające  

pkt. VI.3) Informacje dodatkowe 

ppkt. 6 

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  
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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:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Trans Pegaz Sp. z o.o. 

ul. Zaciszna 5 

63-200 Jarocin    

tel. 505 876 688 

poczta elektroniczna: biuro@transpegaz.pl 

strona internetowa: www.transpegaz.pl 

 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w w/w jednostkach jest: 

Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarjarocin.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na  „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego 4 samochodów osobowych”, 
nr sprawy ZP/2/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 

Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, 

KRS: 0000208474, NIP: 6172084457, REGON: 251618910 oraz spółka Otwarty 
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 

49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, 

REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej; 

▪ 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; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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; 
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− 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. 

 

*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. 

 
 
 
 

 

W/w zmianę w dniu dzisiejszym przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich.  


