
Strona 1 z 10 

 

        
 

Egz. Nr…. 

Malbork, dnia 01 grudnia 2020 r. 

 

                    Wszyscy zainteresowani 
                   (strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.160.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wynajem i obsługa 

przenośnych urządzeń sanitarnych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych 

przez 22. BLT w Malborku.” 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

 

 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork zaprasza 

Państwa do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia publicznego                           

pn. „Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenach kompleksów 

wojskowych administrowanych przez 22. BLT w Malborku.” o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych określonego w art. 4 pkt. 8. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych  

na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 22. BLT w Malborku- 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia- Opis 

przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „Projekt 

umowy”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia. 
 

1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:  

 

 CZĘŚĆ NR 1- „Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenie lotniska 

22. BLT w Malborku.” 

 CZĘŚĆ NR 2- „Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenie lotniska 

49. BLot w Pruszczu Gdańskim.” 
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2. Obowiązki Wykonawcy: 

1)   Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi i wynajmu kabin WC, 

umywalek oraz kabin prysznicowych w kompleksach administrowanych przez  

22 BLT w Malborku w ilości i częstotliwości oraz lokalizacji określonej przez 

Zamawiającego. 

2)   Opróżniania i odkażania zbiorników na fekalia, napełnianie wodą zbiorników, mycie  

i odkażanie kabin, uzupełnienie papieru toaletowego, wymiana kostek zapachowych, 

uzupełnianie środków higieny oraz naprawy drobnych uszkodzeń. 

3)   Wynajem i serwis kabin na wskazany pisemnie termin Zamawiającego w zależności  

od faktycznych potrzeb, ze wskazaniem terminu, miejsc ustawienia i ilości kabin 

oraz ilości  serwisów. 

4)   W okresie zimowym należy stosować płyny ze środkami zabezpieczającymi przed 

zamarzaniem. 

5)   Wykonywanie usługi w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego 

zgłoszenia. 

6)   Rozliczenie usługi wymaga protokolarnego odbioru przedmiotu usługi. 

7)   Przez odbiór usługi należy rozumieć pisemne potwierdzenie przez bezpośredniego 

użytkownika oraz Kierownika właściwego SOI – wzór protokołu stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego opisu i stanowi integralną jego część. 

8)   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji ustawienia kabin WC oraz 

ilości wykonywanych czyszczeń, bez konieczności wprowadzenia zmian aneksem. 

Nowa lokalizacja zostanie przekazana Wykonawcy  w faxem lub mailem. 

9)   Wykonawca złoży oświadczenie że sprzęt, który będzie używany na terenie 

zamawiającego jest sprawny technicznie, gwarantujący należyte i terminowe 

wykonanie usługi. 

10) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się  

z wnioskiem (do uzyskania w Infrastrukturze po podpisaniu umowy) do właściwego 

Dowódcy, (poprzez Infrastrukturę) o wydanie przepustek osobowych oraz 

samochodowych upoważniających do wstępu na teren Jednostek Wojskowych.  

11) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy 

ubezpieczeniowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia 

polisy — należy dostarczyć jej potwierdzoną kopię wciągu 7 dni od daty jej 

wznowienia. 

12) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

13) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

14) Wykonawca należną kwotę zabezpieczenia zobowiązany będzie wnieść w całości 

najpóźniej do dnia zawarcia umowy Stron. 

15) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 

              a) w pieniądzu: 

              Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk nr konta:  

              92 1010 1140 0173 1413 9120 2000 z adnotacją:  „zabezpieczenie należytego    

              wykonania umowy – „Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych  

              na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 22. BLT  

              w Malborku.”, sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.160.2020”. 
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b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych 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    

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  

16) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  

gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji 

muszą być dokonane następujące stwierdzenia:  

a) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;  

b) tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny 

przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie; 

c) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 

wymienionym  w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek  

z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie; 

d) termin ważności.  

17)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej 

Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 

18) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy   

w następujący sposób:  

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymana przez Zamawiającego  

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później  

niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

19)  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz dokument 

gwarancyjny powinien: 

a) obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni, 

b) mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tj. zawierać zobowiązanie do wypłaty 

sumy po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania i nie zawierać klauzuli                                                     

o odwołalności). 

c) gwarancja ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, płatna wyłącznie na podstawie 

pisemnego żądania złożonego   gwarantowi    przez    Zamawiającego  

z   zastrzeżeniem, że płatność gwarancji oraz możliwość złożenia żądania jej wypłaty 

nie może być obwarowana żadnymi warunkami co do jego treści lub wymaganych 

załączników, w tym oświadczeń,    opinii   biegłych,   specjalistów    itp. poza   

terminem złożenia     żądania. 

20) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej nie może być uzależniona od pozytywnej oceny 

zasadności złożonego żądania przez gwaranta, ocena żądania przez gwaranta ograniczona 

jest jedynie do oceny, czy żądanie złożono w terminie, czy żądanie wypłaty mieści się   

w ramach sumy gwarancyjnej oraz czy zostało złożone przez uprawniony podmiot.  

21) Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa taki obowiązek nakładają. 

22) Wykonawcę zobowiązuje się do posiadania przez cały czas realizacji zamówienia 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 
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Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) (kopię 

należy dołączyć do formularza ofertowego). 

23) Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem 

zamówienia powiększonej  o obowiązujący podatek VAT. Cena jednostkowa podana przez 

Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy  

i nie będzie podlegała waloryzacji. 

 

3. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Wskazania miejsc ustawienia kabin wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

wymaganych zezwoleń. 

2) Wykorzystanie kabin zgodnie z przeznaczeniem. 

3) Zwrotu kabin po zakończeniu umowy w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem 

stopnia normalnego zużycia. 

4) Udostępnienie kabin na czas niezbędny do wykonania czynności serwisowych.  

 

II. OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ –  CPV 

 

- 90460000-9 - usługi opróżnienia basenów lub zbiorników septycznych. 

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną 

odrzucone. 

 

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                     

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego                 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu 

drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów 

mechanicznych po obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych 

doraźnie przez osobę koordynującą. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                     

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym 

zakresie. 

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg 

-Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia  

do stanu pierwotnego na własny koszt. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie prac. Za wszelkie 

zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań konsekwencje 

ponosi Wykonawca robót wraz z odpowiedzialnością materialną.  

10. Przeszkolenie z zakresu FOD dotyczącą poruszania się po terenie lotniska 

wojskowego w Królewie Malborskim. 

11. Złożenie wniosków o wystawienie przepustek osobowych i samochodowych  

do Dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Dowódcy Jednostki 

Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim. 

Zasady wstępu na obiekty chronione 22 BLT w Malborku i system 

przepustkowy. 

12. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, zobowiązany jest 

wystąpić o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego 

dla firm zewnętrznych realizujących zadania na terenie kompleksów 22 BLT  

w Malborku. Ponadto Wykonawcy realizujący prace na terenie lotniska wojskowego 

powinni przejść odpowiednie szkolenie z zasad FOD przed wydaniem przepustek.  

Do wykazu niezbędne są dane osób, które będą wykonywały prace tj.: imię  

i nazwisko, nazwę i numer dowodu tożsamości, czasookres oraz miejsce i rodzaj 

wykonywanej pracy, a także nazwę firmy. W przypadku pojazdów należy podać 

czasookres i miejsce wykonywanej pracy, markę pojazdu oraz numer rejestracyjny.  

13. W dniu zakończenia umowy przepustki osobowe  okresowe i samochodowe należy 

zdać do Sekcji Ochrony Fizycznej. 

14. Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren 

kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji umowy jest 

otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektów 

wojskowych  

w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojonych (wymóg uzyskania zgody SKW 

zgodnie z zasadami wynikającymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej  

w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18).  

15. Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację umowy 

przez pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego może potrwać 

około miesiąca. Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia.  

16. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się                                  

z procedurami wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących                               

u Zamawiającego.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA 

 

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
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V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANYM ROZPOZNANIU 

CENOWYM 

 W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi 

ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości  

i wymagania, które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz 

załącznikach do niego.  

 W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy 

zamówienia.  

 Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które 

określone są w Zaproszeniu oraz załącznikach do niego. 

 Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała zmianom. 

 Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:  

a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół; 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;  

- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.  

- Cena brutto ma zawierać podatek VAT. 

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

- Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została 

określona wartością 0,00 zł.  

- Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

VI. SPOSÓB OCENY OFERT 

a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100% 

b) Sposób porównania ofert: oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość 

punktów w kryterium cena. 

            Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

cena – 100%. 

Cn* 

                  -------------- x  100 (pkt) 

     Cb* 

Cn  -  cena oferty o najniższej cenie, 

Cb -  cena oferty badanej. 

 

c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami. 

d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 

e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI OFERTOWEJ 

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie: 
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  Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem: 

 osobiście na poniższy adres 

 drogą pocztową: 

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 bądź na adres email: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  ( w formie skanu dokumentów – 

plik pdf ). 

 

− Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

2) wypełniony Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia CZĘŚCI 1  

i CZĘŚCI 2 do Zaproszenia;  

3) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności określone w art. 7 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

z dnia 18 października 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. 2019 poz. 2010); 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z dokumentów 

rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie, w formie skanu 

dokumentów – plik pdf ).  

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia 09.12.2020 r. o godz. 09:30  

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny  

na wystawienie, przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki 

upoważniającej do wejścia do Kancelarii Jawnej w celu złożenia oferty. 

 

 

Nazwa Wykonawcy   22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres      Kancelaria Jawna 

                                                                       ul. 17 Marca 20 

                                                                       82 – 200 Malbork 

 

Oferta na zapytanie ofertowe pn.: 

„Wynajem i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenach kompleksów 

wojskowych administrowanych przez 22. BLT w Malborku.” 

Część nr……. 

Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.160.2020- Iwona Szmigiel 

Nie otwierać przed dniem 09.12.2020 r. godz. 10:00 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

mieszczącej się w budynku nr 12, sala odpraw, sekcja zamówień publicznych. 

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 

       nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,     

       Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed     

       upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI  

Sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji – Sekcja Gospodarki 

Komunalnej i Energetycznej 

p. Roman DOMALSKI       tel. 261 536 704 
 

 

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych 

p. Iwona SZMIGIEL    

Numer telefonu: 261 536 747 

Adres poczty elektronicznej: 22blt.przetargi@ron.mil.pl 

 

Zapytania i wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania 

wymagają zachowania pisemności postepowania. Zapytania można kierować  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  

     Niniejszej zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej nie stanowi oferty w myśl 

     art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

XI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 

a)  nierozpatrywania propozycji ofertowych, otrzymanych po terminie; 

b)  wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty; 

c)  poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz poprawienia innych 

omyłek w rozumieniu przepisów stawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień 

Publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

d)  wezwania do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oferty; 

e)  odwołanie postępowania bez podawania przyczyny na podstawie art. 701 kodeksu 

cywilnego; 

f)  wyboru kolejnego wykonawcy gdy pierwotnie wybrany uchyla się od podpisania 

umowy. 

g)  zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami. 

h)  z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 

i) od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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XII. INFORMACJE O PODOBNYCH ZAMÓWIENIACH 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających z wolnej ręki  

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących 

nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień. 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1 DO ZASTOSOWANIA 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH  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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

22. Baza Lotnictwa Taktycznego 

ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,  

tel:261-536-216,  

 z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się kontaktować pod 

numerem telefonu 261-536-287 lub mailowo: e.wieckiewicz@ron.mil.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 pn. „Wynajem  

i obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenach kompleksów wojskowych 

administrowanych przez 22. BLT w Malborku.” 

  sygnatura sprawy:22.BLT.SZP.2612.160.2020, prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

 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”;   

 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących 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;   

 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*; 
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− 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; 

 

− 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.  

__________________________ 

1) Rozporządzenie 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). 

* 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. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy dla Części nr 1 i Części nr 2; 

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy. 

 

 

                                                                                                Z poważaniem 

 
       ZASTĘPCA DOWÓDCY 

  22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                                                                                    /-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 
 
 
 
 
 
 

Wykonano w 1 egz. 

Egz. Nr 1 – ad acta,  

Wykonała: I. Szmigiel (tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


