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Egzemplarz nr… 

 

Malbork, dnia 08 grudnia 2020 r. 

  

                                                             Wszyscy uczestnicy postępowania  
                  (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.” 
 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie informuje:  

 

Pytanie z dnia 07.12.2020 r. 

- Jaka ma być częstotliwość napełniania zbiornika na wodę oraz opróżniania zbiornika  

z brudna wodą przy kontenerze znajdującym się przy Radiolatarni Dalszej w Grabina 

Zameczek? Ewentualnie proszę o podanie ilości osób które będą korzystać z tego kontenera. 

- Kto będzie sprzątał oba kontenery w środku, jeśli ma to robić wykonawca to jak często? 

- Czy dla kontenera przy radiolatarni bliższej – wieś Roszkowo jest podłączenie  

do kanalizacji? W opisie Wyposażenia kontenera jest wspomniane tylko o bieżącej wodzie.  

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie do treści Zaproszenia: 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zlecenia usługi serwisu i sprzątania przedmiotowych 

kontenerów. 

2. Obiekt we wsi Dalsza Grabiny posiada wodę sieciową oraz betonowy zbiornik 

bezodpływowy. (w Części nr 2, usługa cykliczna nastąpiła pomyłka w nazwie obiektu). 

3. W związku z zaistniałą pomyłką w nazwie obiektu, dotyczącą treści Opisu przedmiotu 

zamówienia  w Części nr 2 usługi cyklicznej, Zamawiający zmienia i wprowadza 

zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia-  załącznik nr 3  

do Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej: 
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1. Usługa cykliczna: 

 

a. Kontenery sanitarne w nw. lokalizacji: 

Lp. Miejsce ustawienia kontenera ilość kontenerów 
Ilość dni 

wynajmu/rok 
Wyposażenie kontenera 

1 2 3 4 5 

1 
Radiolatarnia bliższa – wieś 

Roszkowo /6034/BRL 
1 365 

umywalkę, toaletę spłukiwaną, natrysk, zbiornik 
na wodę czystą z podgrzewaczem wody, zbiornik 

na wodę brudną  ,pojemnik na mydło, pojemnik na 

ręczniki do rąk, pojemnik na papier toaletowy 
ogrzewanie, oświetlenie Kontenery podłącza do 

mediów i uruchamia Wykonawca. UWAGA w 

obiekcie nie ma bieżącej wody i kanalizacji. 

2 
Radiolatarnia dalsza - Grabiny 
Zameczek /4588/DRL 

1 365 

umywalkę, toaletę spłukiwaną, natrysk, 

podgrzewacz wody, pojemnik na mydło, pojemnik 

na ręczniki do rąk, pojemnik na papier toaletowy 
ogrzewanie. Kontenery podłącza do mediów i  

szamba Wykonawca. UWAGA w obiekcie jest 

bieżąca woda oraz zbiornik bezodpływowy. 

RAZEM 

 

     UWAGA: Zamawiający pragnie jedynie wynająć kontenery bez usługi serwisowej i bez     

     usługi sprzątania kontenerów. Po stronie Wykonawcy pozostaje konieczność ustawienia    

     kontenerów na terenie Zamawiającego oraz podłączenie ich do mediów ( Dalsza Grabiny    

     Zameczek) i zbiorników (Bliższa Roszkowo). Serwis i sprzątanie po stronie      

     Zamawiającego. 

 

4. W związku z wprowadzoną zmianą w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.       

Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej oraz wymienionych w nim 

załączników pozostają bez zmian. 

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią Zaproszenia  

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

      Nowy termin składania ofert: 11.12.2020 r. godz. 09:30. 

      Nowy termin otwarcia ofert: 11.12.2020 r. godz. 10:00. 
 
Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 3 Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej  -  „Zmodyfikowany Opis przedmiotu 

zamówienia”  

 

                                                                                                      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 

                                                                                


