
Ogłoszenie nr 540036060-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.  
Dzierzgoń: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 512934-N-2020  
Data: 20/02/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 
17026675000000, ul. ul. Wojska Polskiego  3, 82-440  Dzierzgoń, woj. pomorskie, państwo 
Polska, tel. 55 276 25 70, e-mail emichalska_rti@dzierzgon.com.pl, faks 55 276 25 79.  
Adres strony internetowej (url): www.rti.dzierzgon.com.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: I  
Punkt: I.4  
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 
postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.rti.dzierzgon.com.pl Adres 
strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia Tak www.rti.dzierzgon.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest 
ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 
postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.rti.dzierzgon.com.pl Adres 
strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia Tak www.rti.dzierzgon.com.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest 
ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie Dopuszczone 
jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: NieTAK Inny sposób: Wyłącznie w formie pisemnej za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (tj. DZ.U. 2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem kuriera 
Adres: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, ul. Wojska Polskiego 3 , 82-
440 Dzierzgoń, ………………. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i 
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: II.7  
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich 



zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 
3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 
ust. 1 pkt 6 PZP – powtórzenie podobnych usług do wyczerpania środków przeznaczonych na 
realizację przedmiotowego zadania maksymalnie do 45%.  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: III.1.3  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W zakresie Części I i Części II Zamawiający uzna 
ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.: wykonawca skieruje 
do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która posiada: a. wykształcenie 
– wyższe psychologiczne, b. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa psychologicznego 
indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych, rozumiane jako przeprowadzenie przez 
nią co najmniej 100 godzin doradztwa psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla 
osób dorosłych w ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert. Dowodami 
potwierdzającymi doświadczenie są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot na rzecz, którego były wykonywane usługi, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze z wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. W zakresie Części III Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 
zostaną skierowane do jego realizacji tj.: wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co 
najmniej 1 osobę (psychologa), która posiada: a. wykształcenie wyższe psychologiczne, b. 
doświadczenie zawodowe minimum dwuletnie w tym minimum roczna praca z osobami 
młodymi. Dowodami potwierdzającymi doświadczenie są: referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot na rzecz, którego były wykonywane usługi, jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze z wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania 
w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W zakresie Części I i Części II 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.: 
wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która 
posiada: a. wykształcenie – wyższe psychologiczne, b. doświadczenie w prowadzeniu 
doradztwa psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych, rozumiane 
jako przeprowadzenie przez nią co najmniej 100 godzin doradztwa psychologicznego 
indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych w ostatnich 3 latach przed dniem 
składania ofert. W zakresie Części III Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 
zostaną skierowane do jego realizacji tj.: wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co 
najmniej 1 osobę (psychologa), która posiada: a. wykształcenie wyższe psychologiczne, b. 
doświadczenie zawodowe minimum dwuletnie w tym minimum roczna praca z osobami 
młodymi. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 
tych osób: Tak Informacje dodatkowe:  



 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: III.4  
W ogłoszeniu jest: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: III.5.1  
W ogłoszeniu jest: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
PZP;  
W ogłoszeniu powinno być: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: III.6  
W ogłoszeniu jest: -  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa warunków w wyżej wymienionym 
zakresie.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: III.7  
W ogłoszeniu jest: 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 2. dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega 
na zasobach podmiotu trzeciego.  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 



stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 
do SIWZ). 3. Wykaz osób do oceny kryterium(wg wzoru załącznika nr 5A do SIWZ). 4. 
odpowiednie pełnomocnictwa 5. dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego, w celu 
wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w 
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.2  
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-28, godzina: 15:15, Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:Język lub języki, w 
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-04, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:Język lub języki, w 
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.5  
W ogłoszeniu jest: -  
W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) 
informujemy, że: • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia 
postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu • Dane osobowe 
mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii 
Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom 
(w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności 
postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. • Osobom, które w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje 
prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do 
prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. • Osobom, które w 
postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 
2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych 
osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w 
odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i 



realizacji umowy. • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną 
dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:  4 lata od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  jeżeli czas trwania i rozliczenia 
umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,  w 
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w 
art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.  w zakresie określonym 
w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. Dane 
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@.fio.org • Dane osobowe nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku 
przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane 
dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o 
których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej: 
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych Administrator Danych: 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, e-
mail: rti@dzierzgon.com.pl Inspektor Ochrony Danych – e-mail: IOD@.fio.org Informacje 
dotyczące przetwarzanych danych osobowych  Celem przetwarzania danych jest: 
prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A., którego dotyczy niniejsza SIWZ.  Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 
– w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do 
zawarcia i realizacji umowy.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiednio: - 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - jeżeli czas 
trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej 
rozliczania, - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o 
którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013, - w 
zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji 
dokumentacji. > Źródło pochodzenia danych: wykonawcy, członkowie ich organów, 
pełnomocnicy, osoby do kontaktu, ale także te same kategorie osób u podwykonawców i 
podmiotów udostępniających zasoby a także wystawcy referencji. > Kategorie 
przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer 
telefonu. > Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. > 
Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub 
rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcy danych osobowych  
Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do 
uprawnionych organów Unii Europejskiej.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu 
zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do 
danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 
ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 
1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.  



  
 


