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Egz. Nr 1 

Malbork, dnia 28 grudnia  2020 r. 

 

 

Wszyscy zainteresowani postępowaniem                                                                                     

(strona internetowa Zamawiającego) 

 
 

 

22.BLT.SZP.2612.165.2020                             

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa zadania: „Usługa dezynsekcji i deratyzacji oraz monitoring występowania szkodników  

w budynkach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku.”  

 

 

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. „Usługa dezynsekcji  

i deratyzacji oraz monitoring występowania szkodników w budynkach administrowanych przez  

22. Bazę Lotnictwa Taktycznego 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. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zabezpieczenia oraz monitoringu obiektów 

wojskowych przed szkodnikami (dezynsekcja  

i deratyzacja) oraz monitorowanie obiektów przed występowaniem szkodników celem 

zapobiegania i ich zwalczania oparty na założeniach systemu HACCP. 
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1.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 osobne zadania. Zamówienie obejmuje 

wykonywanie usługi dezynsekcji i deratyzacji na terenach nw. obiektów: 

Zadanie 1:  

22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork: ul. 17 Marca 20, ul. Jagiellońska 16,  

ul. Sikorskiego, Obiekt techniczny Lasowice Wielkie, Lotnisko w Królewie Malborskim.  

Zadanie 2:   

49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański: ul. Powstańców Warszawy, DRL Grabiny Zameczek. 

         Zadanie 3:     

                     Punkt Obserwacji i Łączności Skowronki: gmina Sztutowo. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

3. Wykaz powierzchni w m² podlegających usłudze:   

3.1 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku  -     45 054,60 m 2   w 120 obiektach 

3.2. 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim  -     21 500,30 m 2   w 36 obiektach 

3.3.  POiŁ Skowronki     -          456,30 m 2   w 3 obiektach 

4. Ogólny zakres obowiązków Wykonawcy: 

 

4.1. Częstotliwość wykonywania usługi: 

 

a. budynki z obsługą HACCP – co miesiąc tj. 12 razy w trakcie trwania umowy, 

b. pozostałe budynki – raz na kwartał tj. 4 razy w trakcie trwania umowy. 

UWAGA: określenie krotności usługi w poszczególnych budynkach podano  

w  „Wykazie budynków …..” zał. nr 2 do umowy.  

4.2. Wykonywanie czynności kontroli i zabezpieczenia wszystkich przekazanych do obsługi 

obiektów pod względem dezynsekcji i deratyzacji, które to czynności zostaną 

każdorazowo potwierdzone przez użytkownika danego obiektu w protokole (wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 3 i 4 do umowy)  odbioru robót, stanowiącym załącznik do 

faktury z częstotliwością określoną w wykazie budynków, załącznik nr 2 do umowy. 

Protokół wypełnia Wykonawca na przekazanym wzorze. 

4.3. Przeprowadzanie dezynsekcji i deratyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przy 

użyciu materiałów własnych dopuszczonych do użytku na terenie RP i używanie 

wyłącznie preparatów i środków wabiących, które posiadają karty charakterystyki  

i decyzje Ministra zdrowia lub Polskiego Zakładu Higieny.  

4.4. Złożenie u Zamawiającego dokumentów potwierdzających dopuszczenie wszystkich 

planowanych do stosowania preparatów lub środków na terenie RP. 

4.5. Przygotowanie ,,Programu profilaktyki i zwalczania szkodników oraz monitorowanego 

nadzoru występowania szkodników” opartego na założeniach systemu HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) wraz z założeniem „Książek kontroli występowania 

szkodników” w budynkach określonych w wykazie budynków, załącznik nr 1  

w uzgodnieniu z użytkownikiem tych budynków. 
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4.6. Niezwłoczne podjęcie czynności w przypadku powstania zagrożenia ze strony szkodników  

w szczególności niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, czas reakcji od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 5 h. 

4.7. Wymianę, na własny koszt,  niezbędnych części zamiennych do zamontowanych urządzeń 

np. świetlówki lamp owadobójczych, obudowy metalowe urządzeń, lepy do lamp lub inne 

elementy zamontowanych urządzeń  w obiektach Zamawiającego.  

4.8. AWARIA zamontowanych urządzeń: zakup nowych urządzeń służących do ochrony 

przed owadami lub gryzoniami w przypadku powstania awarii zamontowanego, które nie 

nadaje się do naprawy. Zamawiający opłaci zakup urządzenia po przedstawieniu refaktury 

zakupu, montaż w ramach zawartej umowy 

4.9. W okresie wczesnej wiosny bezwzględnie dokonać na własny koszt, wymiany świetlówek 

we wszystkich lampach owadobójczych pozostających na monitorowanych obiektach. 

Fakt wymiany powinien zostać odnotowany w protokole i potwierdzony przez 

użytkownika obiektu.  

4.10. Wymieniać lepy i oczyszczać lampy owadobójcze nie rzadziej niż raz na dwa miesiące lub 

na zgłoszenie bezpośredniego użytkownika. 

4.11. Utrzymywać w należytej czystości karmiki deratyzacyjne. 

4.12. Bezwzględnie  stosować się do wydanych zaleceń Wojskowego Ośrodka Medycyny 

Prewencyjnej lub innych instytucji wojskowych oraz cywilnych w ramach wykonywanej 

usługi dezynsekcji i deratyzacji. 

4.13. Wykonanie usługi zgodnie  z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., bezwzględnie 

stosować odzież ochronną i obuwie wymienne, w szczególności w budynkach z obsługą 

HACCP. 

4.14. Przeprowadzenie dodatkowej deratyzacji i dezynsekcji (w przypadku nieskuteczności 

wcześniejszych zabiegów), nieodpłatnie, nie później niż 48 h od zgłoszenia przez 

Zamawiającego tego faktu.  

4.15. Dokonywanie stosowych wpisów w Książce kontroli szkodników. 

4.16. Kompletowanie wymaganych certyfikatów, atestów zgodnie z wymogami HACCP  

i przedstawienie ich na każde żądanie Zamawiającego. 

4.17. Sporządzanie wniosków dotyczących poprawy stanu technicznego budynku w celu 

zwiększenia skuteczności zabiegów deratyzacji i dezynsekcji (np.; nieuszczelnione kanały 

ciepłownicze, uszkodzone posadzki , itp.;). 

4.18. Dokonywanie systematycznej obsługi urządzeń monitorujących (konserwacja i 

czyszczenie zamontowanych urządzeń, ocena ich stanu, wymiana zużytych świetlówek w 

przypadku konieczności, wymiana uszkodzonych części urządzeń monitorujących, 

uzupełnienie preparatów i środków wabiących itp.) i na podstawie uzyskanych danych 

podejmowanie stosowych i skutecznych działań  w celu wyeliminowania zagrożenia. 

4.19. W przypadku transportu i utylizacji martwych gryzoni wykonawca dołączy do faktury 

ksero n/w dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem dokument handlowy przy 

przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski, ubocznych produktów 

zwierzęcych kategorii I zgodnie   z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i 

Rady NR 1774 2002 z dn. 03.10.2002r. 

4.20. Usługa w zakresie deratyzacji i dezynsekcji będzie realizowana tylko przez osoby 

posiadające przeszkolenie w zakresie świadczenia usług tego typu oraz systemu HACCP – 

potwierdzone odpowiednim dokumentem np.: zaświadczeniem, certyfikatem 

wystawionym przez organ lub instytucję uprawioną. 
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4.21. UWAGA! W przypadku pojawienia się zagrożenia insektami lub gryzoniami  

w budynkach nie objętych stałym nadzorem, Wykonawca wykona usługę dezynsekcji lub 

deratyzacji na dodatkowe zlecenie Zamawiającego. Koszt takiej usługi zostanie wyliczony 

jak iloczyn stawki Wykonawcy określonej w kosztorysie ofertowym i powierzchni,  

na której wykonano zabiegi wraz z kosztami dojazdu. 

 

5. Szczegółowy opis czynności do wykonania przez Wykonawcę: 

 

5.1.  Dezynsekcja: 

 

5.1.1. Preparaty zastosowane do dezynsekcji muszą być dopuszczone do stosowania  

w przemyśle spożywczym co uniemożliwi skażenie znajdującego się towaru   

w kuchni, stołówkach i magazynach i powinny posiadać wymagane atesty  

i certyfikaty. 

5.1.2. Zabieg dezynsekcji musi być wykonany jednorazowo na całej powierzchni    poddanej 

zabiegowi i powtórzony między 4-6 tygodniem. 

5.1.3. Przeprowadzenie oględzin obiektów, identyfikacji szkodników, wskazanie miejsc 

bytowania i gniazdowania insektów biegających (karaluchów, prusaków, rybików  

i innych), latających (much, komarów, os, szerszeni  i innych) w celu ograniczenia lub 

wyeliminowania szkodników. 

5.1.4. Metodę zastosowana do przeprowadzenia dezynsekcji wybiera wykonawca usługi. 

Wybór preparatu gwarantującego skuteczność, użytego w metodzie i sposób 

zastosowania leży w jego gestii. 

5.1.5. Montaż urządzeń do dezynsekcji na własny koszt w obiektach tego wymagających  

a w szczególności lamp lub innych urządzeń owadobójczych. Urządzenia zakupuje 

Wykonawca. 

5.1.6. Prowadzenie kart przeglądu urządzeń używanych do dezynsekcji. 

5.1.7. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zabiegu powinna poinformować użytkownika 

obiektu o wyborze metody, o środkach przygotowawczych jakie należy podjąć i jak 

należy zachować się po zabiegu, gwarantujący skuteczność. 

5.1.8. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej poinformować użytkownika 

obiektu o terminie przeprowadzenia dezynsekcji. 

5.1.9. Wykonawca wykona dezynsekcję dodatkową nieodpłatnie w przypadku zgłoszenia faktu 

wystąpienia insektów w miejscach gdzie przeprowadzono dezynsekcję podstawową. 

 

5.2.  Deratyzacja: 

 

5.2.1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić deratyzację zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami przy użyciu materiałów własnych. 

5.2.2. Zakup i montaż na własny koszt urządzeń służących deratyzacji w szczególności stacji 

lub karmików deratyzacyjnych. 

5.2.3. Wykładki preparatu muszą znajdować się w oznakowanych i ponumerowanych stacjach 

deratyzacyjnych. 

5.2.4. Przeprowadzenie oględzin obiektów, identyfikacja szkodników, wskazanie miejsc 

przedostawania się i bytowania  lub gniazdowania gryzoni w celu wyeliminowania 

szkodników. 
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5.2.5. Wyłożenie i prowadzenie systematycznego monitoringu wykładek deratyzacyjnych – 

prowadzenie kart przeglądu aż do uzyskania 100% efektu. 

5.2.6. Kontrola i wymiana pogryzionych wykładek aż do zaprzestania pobierania preparatu 

deratyzacyjnego przez gryzonie. 

5.2.7. Wykonanie deratyzacji dodatkowej nieodpłatnie w przypadku zgłoszenia faktu 

występowania gryzoni w miejscach gdzie przeprowadzono deratyzację podstawową do 

czasu skutecznego usunięcia zagrożenia ze strony gryzoni. 

5.2.8. W przypadku konieczności utylizacji martwych gryzoni, Wykonawca dokonuje tego na 

własny koszt i sporządza odpowiedni protokół z tych czynności. 

5.2.9. Wykonawca każdorazowo musi umieścić ostrzeżenia ,,UWAGA TRUTKA” oraz podać  

termin akcji deratyzacyjnej. 

 

6. Wykaz  zamontowanych urządzeń do deratyzacji i dezynsekcji w obiektach Zamawiającego: 

 

6.1.   22. BLT Malbork: 

 

a. Karmiki deratyzacyjne: 

 6 szt. - budynek 15/1662, 

 4 szt. - budynek 16/1662, 

 4 szt. - budynek 8/1663. 

b. Chwytacze gryzoni: 

 8 szt. - budynek 15/1662,  

 6 szt. - budynek 16/1662, 

 3 szt. - budynek 8/1663.  

c.  Detektory na owady biegające: 

 4 szt. – budynek 15/1662, 

 3 szt. – budynek 16/1662, 

 2 szt. – budynek 8/1663. 

d. Detektory na owady latające: 

 3 szt. – budynek 15/1662,  

 3 szt. – budynek 16/1662, 

 2 szt. – budynek 8/1663. 

e. Lampa UV 2 x 15 W (ECONOMY): 

 2 szt. – budynek 15/1662, 

 2 szt. – budynek 16/1662, 

 1 szt. – budynek nr 8/1663. 

 

6.2.   49. BLot Pruszcz Gdański: 

 

a. Karmiki deratyzacyjne: 

 4 szt. - budynek 131/6034 

 3 szt. - budynek 27 i 29/6034, 

b. Chwytacze gryzoni: 

 6 szt. - budynek 131/6034 

 3 szt. - budynek 27 i 29/6034, 

c.  Detektory na owady biegające: 
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 8 szt. - budynek 131/6034 

 2 szt. - budynek 27 i 29/6034, 

d. Detektory na owady latające: 

 2 szt. - budynek 131/6034 

 2 szt. - budynek 27 i 29/6034, 

e. Lampa UV 2 x 15 W (ECONOMY): 

 4 szt. - budynek 131/6034 

 1 szt. - budynek 27 i 29/6034. 

 
II. OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ - CPV: 

90922000-6 – usługi zwalczania szkodników. 

 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia tj. na zadanie 1, 2 i 3 określonego przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot 

zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowym opisie 

zostaną odrzucone. 

III. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się 

następującym kryterium: 

cena - 100%. 

Cn 

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

Cn - cena oferty o najniższej cenie,  

Cb - cena oferty badanej. 

a) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena 100% otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 

b) 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. 

c) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

d) 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 
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nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

b) wypełniony Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do  Zaproszenia;  

c) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych 

dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); 

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę (przedmiot 

umowy) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i Formularzem ofertowym 

WYKONAWCY. 

2. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże w formie protokołu wykaz  

z wyszczególnieniem budynków oraz powierzchnią w m 2 podlegającą usłudze dezynsekcji  

i deratyzacji oraz monitoring występowania szkodników. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, możliwości zmiany powierzchni w obrębie danego 

zadanie zamówienia bez konieczności wprowadzania zmian aneksem.  

4. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez WYKONAWCĘ 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia; 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami 

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

6. W przypadku uszkodzenia mienia ZAMAWIAJĄCEGO - WYKONAWCA zobowiązany jest 

do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt; 
7. WYKONAWCA zobowiązuje się do: 

a) Wykonania usługi objętej niniejszą umową siłami własnymi lub siłami wymienionych 

podwykonawców za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną na piśmie. WYKONAWCA 

zobowiązany jest przekazać 1 egz. umowy z Podwykonawcą Zamawiającemu. 

b) Dysponowania osobami, które będą posiadały odpowiednie kwalifikacje  

i doświadczenie, niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy. 

c) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, które są 

niezbędne do realizacji zamówienia. 

d) Koordynowania wykonywanej przez podwykonawców powierzonej im części usługi. 

e) Wykonywania usługi w sposób przewidziany w ofercie, zgodnie z „Opisem przedmiotu 

zamówienia". 

f) Posiadania, wymaganych odpowiednimi przepisami uprawnień oraz zezwoleń  

w zakresie prowadzonej działalności. 

g) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim zgodnie  

z Kodeksem Cywilnym. 

h) Zamawiający zastrzega, że przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawcę 

obowiązuje bezwzględny zakaz: dokumentowania, fotografowania, nagrywania, 

rejestrowania obiektów i urządzeń wojskowych, a także rozpowszechniania informacji 

dotyczących działalności użytkowników obiektów wojskowych i urządzeń wojskowych 

oraz zakaz przetwarzania, powielania, kopiowania i przekazywania informacji 
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instytucjom lub osobom fizycznym, w celach innych niż związane z realizacja usługi 

pod rygorem odpowiedzialności prawnej. 

8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do: 

a) Terminowego uregulowania zobowiązań finansowych wobec WYKONAWCY. 

b) Udostępnienia materiałów i opracowań technicznych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy wyłącznie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO tj. w Sekcji 

Gospodarki Komunalnej 

 i Energetycznej Infrastruktury 22.BLT w Malborku oraz w Sekcji Obsługi 

Infrastruktury Pruszcz Gdański. 

c) Przeszkolenia osób wykonujących usługę, z zasad poruszania się po terenach 

wojskowych oraz z zasad przestrzegania Instrukcji FOD na terenach lotniskowych. 

 
VI. ZASADY WSTĘPU CUDZOZIEMCÓW NA TEREN KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH. 

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 Zbrojnych (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). 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami wstępu na teren 

kompleksów wojskowych obowiązujących u Zamawiającego. 

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 Umowy. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego i musi zawierać następujące oznaczenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 

Oferta na zapytanie cenowe pn.: 

 

„Usługa dezynsekcji i deratyzacji oraz monitoring występowania szkodników w budynkach 

administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 

Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.165.2020 

Nie otwierać przed dniem 07.01.2021 r. godz. 10.30 
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lub osobiście, bądź drogą pocztową:  

 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118  

ul. 17 Marca 20 82 - 200 Malbork;  

 

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

skanu dokumentów - plik pdf) 

 
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA:  07.01.2021 r. g. 10.00 

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

obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.01.2021 r. o g. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się  

w budynku nr 12, sala odpraw, pokój nr 14. 

X. 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. 

 

 
XI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 

sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji: 

 p. Roman DOMALSKI   tel. 261 536 704 

 

sprawy proceduralne  

p. Agnieszka ZIÓŁEK tel. 261 536 747  22blt.przetargi@ron.mil.pl 

 
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODST. ART. 13 RODO1 W CELACH 

ZWIĄZANYCH 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,  

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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 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. „Usługa dezynsekcji i deratyzacji oraz monitoring występowania szkodników w budynkach 

administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku.” sygnatura sprawy: 

22.BLT.SZP.2612.165.2020 prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego, 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**;   

− 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 04.05.201 6, 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. 

 

 

mailto:e.wieckiewicz@ron.mil.pl
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Informuję, iż zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.  

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy; 
2. Formularz cenowy; 
3. Opis przedmiotu zamówienia;  

4. Projekt umowy; 

5. Wykaz budynków i obiektów. 
 
 
 
 

       Z poważaniem 

 

 

               ZASTĘPCA DOWÓDCY 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

        ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 1 egz.:   

Egz. Nr 1 - ad acta 

Wykonał: A. Ziółek (tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


