
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

 

 
 Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym (prowadzonym zgodnie 
z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 
1579 z późń. zm. oraz Zarządzeniem nr 127/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 
16.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
w ramach realizacji projektów pn. „Odkrywam sekrety nauki” oraz „Wiedza moją potę-
gą!”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
RPO WSL 2014 – 2020), którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na Dostawę 
materiałów dydaktycznych – etap I w ramach realizacji projektu pn.: „Wiedza moją 
potęgą!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Znak sprawy: UG-V.271.1.00014.2018 
 
1. Zamawiający: 
1/ Nazwa i adres: Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,  

42-425 Kroczyce, woj. śląskie,  
tel. 034 315 21 50 do 5, fax. 034 315 21 50 do 5 wew. 23  

2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
1/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów 

dydaktycznych – etap I w ramach projektu pn.: „Wiedza moją potęgą!”. 
2/ Rodzaj zamówienia: dostawy. 
3/ KOD CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
4/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu 
„Wiedza moją potęgą!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
RPO WSL 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet XI, Działanie 
11.1, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 
Wszystkie elementy zaoferowane przez Wykonawców powinny być fabrycznie nowe 
oraz powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.  
 
Ilekroć w Tabeli określającej przedmiot zamówienia pojawią się informacje wskazujące 
konkretną nazwę bądź firmę lub zdjęcie wskazujące na konkretnego producenta, należy 
je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia 
w ofercie asortymentu równoważnego, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie 
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 
oraz użytkowych.  
 
5/Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  
Przedmiot zamówienia w ramach zamówienia, tj. ilość i rodzaj materiałów i akcesoriów, 
jakich oczekuje Zamawiający, określa Tabela.  
 
 
 
 



 
Tabela– Przedmiot zamówienia: 
Lp. Nazwa/rodzaj 

przedmiotu 
Krótki opis Poglądowe zdjęcie ilość 

1 Model do rysowania 
mapy poziomicowej 

Model z tworzywa sztucznego w 
kształcie transparentnego 
pudełka, którego dno zostało 
"wypiętrzone" przybierając 
postać repliki góry 
wulkanicznej. W skład zestawu 
powinny wchodzić co najmniej: 
nakładana pokrywa, marker 
oraz naklejana linijka. 

 

1 szt. 

2 Zestaw badawczy 
Astronomia w 
praktyce (gnomon) 

Zestaw gnomonów 
przeznaczony do celów 
edukacyjnych. Ten zestaw 
badawczy ma umożliwić 
samodzielne wyznaczenie np. 
południk lokalny, linię północ-
południe czy położenie 
obserwatora. Zestaw powinien 
zawierać co najmniej  komplet 3 
gnomonów wykonanych z 
drewna o wyoblonych 
krawędziach oraz szczegółowy 
opis  doświadczeń wraz z 
przykładami. 

 

1 szt. 

3 Stacja pogody 
dydaktyczna- 
drewniana typu 
„Domek” 

Stacja pogody drewniana do 
ustawienia na powietrzu, na 
wolnej przestrzeni, i 
przeznaczona do prowadzenia 
stałych obserwacji pogody. 
Zestaw powinien zawierać  
wmontowane wewnątrz co 
najmniej takie przyrządy 
pomiarowe jak: termometr min.-
max, higrometr i barometr. 

 

1 szt. 

4 Deszczomierz (do 
wbijania) 

Miernik deszczu umożliwiający 
dokładne kontrolowanie ilości 
opadów atmosferycznych 

 

1 szt. 

5 Termometr zaokienny Klasyczny termometr zaokienny 
o tradycyjnym rurkowym 
kształcie i dwukolorowej skali, 
który  umożliwi pomiar 
temperatury w zakresie co 
najmniej od -50°C do +50°C 

 

1 szt. 

6 Anemometr Elektroniczny, wiatrakowy 
miernik przepływu powietrza, 
dokonujący pomiarów w 
różnych jednostkach: m/s, km/h 
oraz w stopach na minutę 
(ft/min), węzłach i milach na 
godzinę. Ponadto powinien 
dokonywać pomiaru 
temperatury powietrza (w 
stopniach C lub F), wyświetlacz 
LCD.  

 

1 szt. 



 
7 Pomoc uczniowska do 

określania kierunku 
wiatru 

Przyrząd łopatkowy z 
zaznaczonymi symbolami 
kierunków stron świata. 
Wykonany z tworzywa 
sztucznego. Może być trzymany 
w ręku lub umocowany na stałe. 

 

1 szt. 

8 Stacja pogody 
przenośna z rączką 

Kompaktowa stacja pogody dla 
młodszych z wyjmowanymi 
przyrządami (min. 3 różnymi). 
Wykonana z trwałego, 
kolorowego. Wyjmowane 
przyrządy to min.: termometr 
(stopnie Celsjusza i 
Fahrenheita), barometr, 
higrometr. 

 

1 szt. 

9 Taśma miernicza 20m Taśma terenowa długości 20 
metrów, wysuwana z okrągłej, 
plastikowej obudowy. 

 

1 szt. 

10 Lornetka 7-21x40 z 
zoomem 

Lornetka przeznaczona 
szczególnie do obserwacji 
przyrodniczo-ornitologicznych, 
w tym także poruszających się 
zwierząt (ptaki, większe ssaki 
itp.). Wyposażona w funkcję 
"zoom", czyli płynną zmianę 
powiększenia (od 7-21x) 

 

1 szt. 

11 Kompas zamykany  Kompas zamykany z igłą 
zawieszoną w płynie i 
przyrządami celowniczymi. 
Średnica > 5 cm 

 

5 szt. 

12 Mapa ścienna Polski 
”Ochrona przyrody” 
160/120 

Szkolna mapa ścienna na 
planszy laminowanej folią 
strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie, 
oprawiona w drewniane 
półwałki z zawieszeniem 
sznurkowym. Wymiary 160 cm 
na 120 cm  
Mapa powinna prezentować 
najważniejsze formy ochrony 
przyrody w Polsce na tle sieci 
ECONET. Na mapie powinny być 
zaznaczone co najmniej: parki 
narodowe, parki krajobrazowe, 
ostoje wodno-błotne objęte 
konwencją Ramsarską oraz 
rezerwaty biosfery wpisane na 
światową listę UNESCO. 

 

1 szt. 



 
13 „Rośliny i zwierzęta- 

Spotkania z 
przyrodą”, wyd. 
Multico, wyd.2015r. 

Komplet dwóch przewodników 
do rozpoznawania popularnych 
rodzimych zwierząt, roślin 
zielnych, drzew i krzewów. 
Opisuje ponad 700 gatunków 
roślin rodzimych na barwnych 
fotografiach, wiadomości 
botaniczne i ciekawostki o 
roślinach oraz ponad 900 
gatunków zwierząt, opisy, 
ciekawostki i fakty o życiu 
zwierząt w ich naturalnym 
środowisku. 

 

2 kpl. 

14 Walizka Eko-badacza 
do obserwacji oraz 
badań 

Zestaw umożliwiający przepro-
wadzenie łącznie ok. 500 testów 
kolorystycznych określających 
zawartość azotynów, azotanów, 
fosforanów, amoniaku, jonów 
żelaza, twardości i ph badanej 
wody oraz zmierzenie kwaso-
wości gleby. Powinien zawierać 
instrukcję z opisem metodyki 
przeprowadzania badań i wska-
zówkami. 

Walizka powinna Zawierć co 
najmniej: Notatnik, Płyn Helliga, 
Strzykawka 5 ml, Strzykawka 10 
ml, Bibuły osuszające, Lupa 
powiększająca x 5, Probówka 
okrągło denna, Stojak plastiko-
wy do probówek, Łyżeczka do 
poboru próbek gleby, Płytka 
kwasomierza Helliga, Trzy ły-
żeczki do poboru odczynników 
sypkich, Trzy próbówki anali-
tyczne płaskodenne z korkami, 
Zalaminowane skale barwne do 
odczytywania wyników, 15-cie 
plastikowych buteleczek z mia-
nowanymi roztworami wskaź-
ników, Siateczka do usunięcia 
zanieczyszczeń mechanicznych z 
pola poboru wody 

 

2 zest. 

15 Zestaw do badania 
powietrza w walizce 
terenowej 

Zestaw przenośny do badania 
powietrza atmosferycznego 
wraz z opracowanymi doświad-
czeniami oraz niezbędnym 
sprzętem laboratoryjny i ba-
dawczy. Zestaw powinien 
zawierać co najmniej: Długo-
pis laser/latarka; Fiolka PS 75 
mm z korkiem 2 szt.; Gwóźdź 
długi 2 szt.; Linijka 15 cm trans-
parentna z lupą 1 szt.; Lupa 
plastikowa z 3 powiększeniami 
2 szt.; Łyżko-szpatułka 1 szt.; 
Matryca milimetrowa A4 3 szt.; 
Matryca milimetrowa A4 folio-
wana do powielania 1 szt.; Mi-
kroskop ręczny 20x-40x pod-
świetlany 1 szt.; Notatnik 1 szt.; 
Ołówek 1 szt.; Paski wskaźni-
kowe do oznaczania zawartości 
ozonu w powietrzu 1 szt.; Paski 
wskaźnikowe pH (0-14) 4-
polowe 1 szt.; Pipeta Pasteura 3 
ml 4 szt.; Skala porostowa A4 

 

1 szt. 



 
foliowana, dwustronna 1 szt.; 
Szalka Petriego, szklana, 60 mm 
2 szt.; Szkiełko zegarkowe śr. 75 
mm 3 szt.; Szpatułka dwustron-
na (płaska/zagięta) 1 szt.; Ta-
śma samoprzylepna 1 szt.; Ter-
mometr min.-max z higrome-
trem 1 szt.; Woda destylowana 
200 ml;  

16 Zestaw ekologiczny 
do badania wody 

Zestaw naczyń i przyrządów 
umożliwiających  wykonanie 
łącznie ok. 500 testów i 
określenia takich wskaźników 
jakości wody jak np.:  zawartość 
tlenu rozpuszczonego w wodzie, 
zasadowość, kwasowość, 
poziom dwutlenku węgla, 
twardość wody. Zestaw 
powinien zawierać m.in. 
wodoszczelny, elektroniczny 
pH-metr z elektrodą i 
wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym. 

 

1 szt. 

17 Zestaw Filtrujemy-
Oczyszczamy 

Zestaw do wielopoziomowego 
filtrowania i oczyszczania np. 
wody jak również symulowania 
wielostopniowego oczyszczania 
ścieków w oczyszczalniach 
różnego typu. W skład zestawu 
powinny wchodzić co najmniej: 
Statyw laboratoryjny (podstawa 
z prętem) – 1 sztuka, Uchwyt do 
lejków (4 -otworowy) do staty-
wu – 2 sztuki, Butelka boro-
krzemianowa z nakrętką, około 
200 ml – 2 sztuki, Zlewka mia-
rowa wysoka, borokrzemianowa 
– 2 sztuki, Zlewka miarowa PP – 
2 sztuki, Lejek plastikowy – 8 
sztuk,• Sączki laboratoryjne 
(bibuła filtracyjna) 100 mm – 
100 sztuk, Nosidło plastikowe z 
rączką – 1 sztuka 

 

1 szt. 

18 Obieg wody w 
przyrodzie, model i 
symulator 

Model z tworzywa sztucznego, 
trójwymiarowy, wyobrażający 
fragment naturalnego 
ukształtowania powierzchni 
Ziemi, w tym wysokie góry, i 
prezentujący "na żywo" obieg 
wody w przyrodzie. 

 

1 szt. 

19 Paski wskaźnikowe 
pH (0-14), 
wielopunktowe – 100 
szt. 

Paski (papierki) wskaźnikowe, 
wielopunktowe, do oznaczania 
poziomu pH (czułość 1,0 pH) 

 

1 szt. 

20 Pakiet do oznaczania 
twardości ogólnej 
wody 

Pakiet przeznaczony do 
oznaczania twardości ogólnej 
wody (metoda: 
miareczkowanie), umożliwia 
wykonanie 100 testów. Zakresy: 
0,0..30,0 mg/l  CaCO3, 0..300 
mg/l (ppm) CaCO3. 

 

1 szt. 



 
21 Gleba plus- zestaw 

doświadczalny z 
wyposażeniem 
laboratoryjnym i 
kartami pracy 

Zestaw około 20 doświadczeń 
wraz z omówieniem dla 
prowadzącego zajęcia (od teorii 
do wniosków) oraz zestawem 
niezbędnego wyposażenia 
laboratoryjnego (cylindry, 
szalki Petriego, zlewki, pipety, 
pęseta, fiolki z korkami, lejki, 
sito i siatka, sączki, lupy, 
szpatułka dwustronna, łopatka 
do gleby itd.) i substancji, w 
tym reagent ze skalą 
kolorymetryczną. 

 

1 szt. 

22 Badam moje 
środowisko – testy 
wody i powietrza 

Zestaw umożliwiający 
przeprowadzenie około 9 
testów. Badając wodę można 
sprawdzić zawartość tlenu 
rozpuszczonego w wodzie, 
stężenie chlorków i fosforanów, 
określimy też jej twardość i pH. 
Testy powietrza pozwala 
określić stężenie cząsteczek 
zawieszonych, gęstość dymu, 
stężenie chemikaliów i 
dwutlenku węgla.  

 

1 szt. 

23 Jak czysta jest woda 
(Zestaw czysta woda) 

Zestaw powinien umożliwić 
przeprowadzić doświadczenie 
ukazujące efekty zanieczyszcze-
nia wody. Przeprowadzenie 
eksperymentu polega na wyko-
rzystaniu substancji i organi-
zmów, które przyczyniają sie do 
zanieczyszczenia wody.  

1 szt. 

24 Miernik pH wody Zakres pomiarowy pH: 0,0 - 14,0 
pH, Rozdzielczość pomiaru: 0,1 
pH,  Dokładność: ± 0,1 pH (20 
°C); ± 0,2 pH,  Temperatura 
pracy: 0 - 50 °C,  Wilgotność 
względna: <95 %,  Kompensacja 
temperatury cieczy (ATC),  
Kalibracja: ręczna, 
jednopunktowa 

 

1 szt. 

 
3. Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 
4. Przewidywany termin wykonania zamówienia:  
1/ Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

podpisania umowy z Wykonawcą. 
2/ Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy 

jednak nie później niż 31 grudzień 2018 r. 
 
5. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach przy ul. Batalionów 
Chłopskich 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przetargi@kroczyce.pl , do dnia 27.11.2018 r. do godziny 15.30. 
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
1/ Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
2/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
7.Zawartość oferty:  
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1/ Oferta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  
 
8. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: 
Grażyna Masiarek lub Ewa Kaziród - Kula 
Tel. (034) 315 21 50 do 5 wew. 25 w godzinach: 7.30 – 15.30 
 
9. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1/ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego pod adres Urzędu Gminy w Kroczycach tj. ul. Batalionów 
Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres mailowy przetargi@kroczyce.pl do dnia 27.11.2018r. 

2/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
10.Opis sposobu obliczenia ceny: 
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, 

uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci wartości brutto, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
 
11.Opis kryteriów oceny ofert: 
Aby Zamawiający przystąpił do oceny oferty, zaoferowane przedmioty muszą spełniać 
wymagania minimalne, określone odpowiednio w Tabeli określającej przedmiot 
zamówienia. 
Oferta nie spełniająca wymagań Zamawiającego podlega odrzuceniu. 
 
Oferty spełniające wymagania minimalne Zamawiającego, podlegają ocenie na 
podstawie poniższych kryteriów: 
L.p
. 

Kryteria Maksymaln
a punktacja 

1 Cena ofertowa brutto (C) 12 
2 Termin realizacji (realizacja do 2 tygodnia – 8 pkt.; realizacja do 

3 tygodni – 4 pkt.; powyżej 3 tygodni – 0 pkt.) 
8 

Łączna punktacja  20 

Cena oferty w zakresie kryterium: Cena ofertowa brutto zostanie dokonana wg 
następującej zasady: 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena 
oferty – 12 punktów. 

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 
wykonawcę, czyli cena zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta 
wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 12 pkt. 

Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, 
obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego. 
 

C=   najniższa cena ofertowa brutto                x 12 pkt = liczba punktów C 
       cena ofertowa  brutto oferty ocenianej 
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Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca we wszystkich kryteriach 
oceny ofert wynosi 20 pkt.  
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający 
wybierze ofertę z niższą ceną.  
W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów przy tej samej 
wysokości ceny ofertowej, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia 
dodatkowych ofert cenowych. 
 
12. Składanie pytań do Zamawiającego: 
1/ W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej 

oferty Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem przesłanym 
faksem, pocztą elektroniczną na adres przetargi@kroczyce.pl, lub pisemnie (pocztą 
lub osobiście)  

2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na 
równych zasadach. 

13. Uzupełnianie oferty: 
1/ W przypadku braków lub wad dokumentów załączonych do oferty Zamawiający 

przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów 
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 

 
14. Dodatkowe informacje: 
1/ Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, bez konieczności 

podawania przyczyny unieważnienia. 

15. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, 
 ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce; 

b) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod ad-
resem e-mail: iod@kroczyce.pl , telefon/34 315 21 50 do 5. 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z udzieleniem zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
Dostawa materiałów dydaktycznych – etap I w ramach projektu pn.: „Wiedza moją 
potęgą!” 

d) odbiorcami danych osobowych będą: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
-     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina 
Kroczyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt 
Gminy Kroczyce. 

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami zawartymi w Jednoli-
tym Rzeczowym Wykazie Akt, 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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g) osoba fizyczna, której dane dotyczą, posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobo-

wych[1]; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia prze-

twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO[2];   

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych oso-

bowych; 

- 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. 

 
 
        Zatwierdzam: 
 
 

Wójt Gminy Kroczyce 

 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (wzór)  
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy 

                                                 
[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa. 

[2] 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. 


