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Egz. Nr …….. 

Malbork dn. 21 grudnia 2020r. 

 

 

  Wszyscy zainteresowani 
  (strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.164.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Zabezpieczenie usług w zakresie BHP wynikających z prawa pracy dla WKU                                  

w Malborku na rok 2021r.  

 

  

 ZAPROSZENIE  

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

 

Szanowni Państwo,  

 

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

Państwa do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia publicznego                                                 

pn. „Zabezpieczenie usług w zakresie BHP wynikających z prawa pracy dla WKU w Malborku 

na rok 2021r.” o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia                           

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8.  

  

1.  Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie usług w zakresie BHP wynikających z art. 207 ustawy                   

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1320) oraz § 2 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r.  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy                                         

(Dz. U z  1997r. nr 109 poz. 704 z późn. zm). 

  

Szczegółowy zakres został określony w tabeli jak niżej:  

 Lp. Opis usługi  Uwagi o realizacji usługi 

1 Audyt stanu bhp na początku współpracy 

2 

Sporządzenie Planu Pracy Specjalisty BHP na rok 

2021 

 

na początku współpracy 

3 

Przesłanie do WSzW sprawozdania ze stanu bhp za 

2021 r. 

 

wg oddzielnego planu 

4 

Przesyłanie do WSzW kwartalnych meldunków 

o stanie wypadkowości i chorobach zawodowych 

pracowników i żołnierzy zawodowych. 

 

wg oddzielnego planu 
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5 

Analiza wypadkowości i chorób zawodowych. – do 

WSzW. 

 

wg oddzielnego planu 

6 

Przesłanie kandydatów na szkolenia okresowe                        

z BHP dla pracodawców oraz osób wykonujących 

zadania BHP. 

 

według potrzeb 

7 

Nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska. 

 

cykl ciągły 

8 

Ocena stanu ochrony środowiska w WKU                         

w Malborku. 

 

cykl ciągły 

9 

Przesłanie informacji do OG o stanie środowiska i 

działalności proekologicznej. 

 

wg oddzielnego planu 

10 

Przeprowadzenie kontroli warunków pracy  

i stanu bhp w zakładzie pracy oraz sporządzenie 

okresowej pisemnej analizy stanu bhp w zakładzie 

pracy 

 

2 razy w roku lub wg potrzeb 

pracodawcy 

11 

Analiza wypadków  żołnierzy i pracowników 

wojska. 

 

realizowane jest przy opracowywaniu 

dokumentacji powypadkowej 

12 

Plan poprawy warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy na rok 2021 

 

raz w roku 

13 

Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka  

zawodowego na stanowiskach służby i pracy 

wg PN-N-18002 

 

po zmianie sprzętu lub warunków pracy 

14 

Wykaz stanowisk pracy podlegających badaniom w 

zakresie czynników szkodliwych dla zdrowia. 

 

raz w roku 

15 

Założenie rejestrów czynników szkodliwych dla 

zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz 

karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

raz w roku 

16 

Przeprowadzenie instruktażu ogólnego 

w zakresie BHP (szkolenie wstępne). 

 

wg potrzeb 

17 

 

Sporządzenie szczegółowego programu instruktażu 

ogólnego w zakresie BHP (szkolenie wstępne). 

 

wg potrzeb 

18 
Sporządzenie szczegółowego programu instruktażu 

stanowiskowego w zakresie BHP. 
wg potrzeb 

19 

Przeprowadzenie szkolenia okresowego  

w zakresie BHP dla osób kierujących 

pracownikami. 

wg potrzeb 

20 

Szkolenie uzupełniające w zakresie BHP dla kadry i 

pracowników wojska. 

 

wg potrzeb 



Strona 3 z 7 
 

21 

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy za rok 2021. 

 

według obowiązującego okresu 

sprawozdawczego w resorcie ON 

22 

Sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypadku i 

jego  analizy w związku z pełnieniem czynnej 

służby wojskowej oraz wypadku przy pracy. 

 

wg potrzeb 

23 

Opracowanie szczegółowej instrukcji BHP na 

stanowisku pracy (np. przy pracach biurowych, 

urządzeniach elektrycznych, obsługa sprzętu). 

 

wg stanowisk pracy, używanych 

urządzeń lub występujących zagrożeń w 

zakładzie 

24 

Wykonanie oceny warunków pracy na stanowiskach 

z monitorami ekranowymi. 

 

po zmianie sprzętu lub warunków pracy 

25 

Sporządzenie odpowiedzi na nakaz lub wystąpienie 

Inspektora państwowego organu nadzoru nad 

warunkami pracy (PIP, PIS, UDT, PSP, inne). 

 

wg potrzeb 

26 

Uczestniczenie w opracowaniu regulaminu pracy 

dla zakładu. 

 

wg potrzeb 

27 

Sprawdzenie teczki akt osobowych żołnierzy i 

pracowników dotyczącej kompletów oświadczeń 

oceny ryzyka zawodowego i szkoleń BHP oraz 

instruktaży. 

 

raz w roku za wszystkie teczki 

28 

Doradztwo w zakresie stosowania  

i przestrzegania: przepisów i zasad bhp, przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, przepisów prawnej 

ochrony pracy, poprawy warunków pracy. 

 

po zmianach przepisów lub wg potrzeb 

pracodawcy 

29 

Wszelkie dodatkowe prace związane z zakresem 

bhp lub przedstawioną ofertą. 

 

wg potrzeb 

 

 Ilość osób przebywających na terenie bazy pozostających pod nadzorem służby bhp (umowy                                        

o pracę, umowy zlecenia): 4 – ech żołnierzy, 16 – stu pracowników 

 Orientacyjna ilość pracowników administracyjnych, kierowniczych, robotniczych:                                      

3 kierownicze, 3 żołnierzy, 16-stu pracowników administracji 

 Orientacyjna ilość nowo zatrudnianych pracowników/żołnierzy w roku: 0-2 

 Współpraca polega na wykonaniu wszystkich zobowiązań wymienionych w umowie. 

Wymagana dyspozycyjność w godzinach pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

 Dni oraz godziny w jakich zleceniobiorca może wykonywać zlecenie na terenie: dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                            

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   

- Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
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- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

- 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.  

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.  

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg -  

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego 

na własny koszt.  

- Złożenie wniosków o wystawienie przepustek osobowych i samochodowych do Dowódcy                      

22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku,   

- 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 terenach kompleksów wojskowych. 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.   

- W dniu zakończenia umowy przepustki osobowe  okresowe i samochodowe należy zdać do 

Sekcji Ochrony Fizycznej.  

- 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 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).   

- 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.   

–  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  realizacji  Umowy zapozna się                 

z procedurami  wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących                                                       

u Zamawiającego.   

  

2. Termin i miejsce realizacji zmówienia: od 01.02.2021 do 31.01.2022r.   

(bieżąca umowa na zabezpieczenie usług kończy się z dniem 31.01.2021r. )  

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 

pełnego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  określonego  w szczegółowym opisie 

zostaną odrzucone.  

5. 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.  
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6. Kryteria oceny ofert                                                                                                                                

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. 

  
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 

kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

7. Sposób przygotowania oferty  

Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:  

a)  wypełniony i podpisany formularz ofertowy,   

   

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

Ofertę można złożyć z wypełnionym i podpisanymi (wraz z pieczątką) załącznikami wybranym poniżej 

sposobem:  

 osobiście, bądź drogą pocztową, w zamkniętej kopercie na adres:  

22 Baza Lotnictwa Taktycznego 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork; 

z dopiskiem OFERTA - Sygn. Sprawy: 22.BLT.SZP.2612.164.2020 

 w formie elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl                                                

(w formie skanu dokumentów – plik pdf)  

   

Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2020 r. o godz. 10.00.  

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

obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.  

  

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się                   

w budynku nr 12, sala odpraw.  

  

9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 

sprawy merytoryczne   

p. Franciszek Warcaba  tel. 261-536-139  

  

sprawy proceduralne  

p. Justyna NARLOCH  Sekcja Zamówień Publicznych    tel. 261 536 713   

  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie, 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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b) wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty, 

c) poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich, 

d) wyboru kolejnego wykonawcy w przypadku uchylania się wykonawcy, którego wybrano jako 

najkorzystniejszego od podpisania umowy, 

e) odwołania postępowania bez podawania przyczyn. (podstawa prawna art. 701 § 3 Kodeksu 

Cywilnego).  

  

11. Załączniki:  

a) formularz ofertowy,   

b) projekt umowy.  

  

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.  

12. Informujemy, iż zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.                       

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.   

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy  

14. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  

15. 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, fax:261-536-216; 

 z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się skontaktować pod numerem 

telefonu 261536287 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. „Zabezpieczenie usług                     

w zakresie BHP wynikających z prawa pracy dla WKU w Malborku na rok 2021r.” sygnatura 

sprawy: 22.BLT.SZP.2612.164.2020 

 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 *; 

− 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 **;   
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− 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. 

  

     

                                                                               

 

                                                 Z poważaniem    

   

    ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                                          22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO      
                                                                     /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta,   
Wykonał: Justyna Narloch (tel. 261 536 713)  
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych  


