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WARUNKI PRZETARGU 

 

Postępowanie prowadzone w formie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu 

Cywilnego. Na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Zamawiający : 

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA 

 

nr fax: 261 – 815 - 093 

www: 2rblog.wp.mil.pl 

e-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl 
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ROZDZIAŁ I 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : usługa w zakresie naprawy, konserwacji, przeglądów 

oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej  sprzęt łączności 

specjalnej w latach  2019 - 2020. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Opis zamówienia:   

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiot zamówienia :  

Usługa w zakresie naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług 

utrzymujących w sprawności technicznej  sprzęt łączności specjalnej  w latach  2019  - 

2020. 

2. Ilość: wg potrzeb Sił Zbrojnych  

3. CPV: 50000000-5  

4.     Inne normy: 

Wykonawca powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta obejmujący 

proces projektowania i produkcji oraz serwisu. 

Wykonawca powinien posiadać koncesję MSWiA uprawniającą do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania obrotu materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i 

policyjnym w zakresie objętym zamówieniem. 

Wykonawca powinien posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o 

klauzuli minimum TAJNE lub wyższej. 

Serwisanci powinni posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli 

minimum TAJNE lub wyższej. 

Wykonawca powinien posiadać kancelarię kryptograficzną (uprawniona tajna). 

5. Oferty częściowe (zadania): Nie 

6. Oferty równoważne: Nie   

7. Wymogi techniczne: wg poniższych danych str. 2 - 4  

8. Usługi dodatkowe: wg poniższych danych str. 2 - 4  
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ZADANIE NR 1    

1. Urządzenia przeznaczone do 

a) diagnostyki i konserwacji(naprawy): 

- TCE 121, TCE 621, TCE 621/B, TCE 671, TCE - 500B, TR – 101, ILEX, ELCRODAT 

4-2 - ilość urządzeń według potrzeb SZ RP. 

b) urządzenia TCE 621/B  - aktualizacja oprogramowania do wersji co najmniej 3-1 

 - ilość urządzeń wg potrzeb SZ. 

2. Podstawą formalną realizacji usługi przez Wykonawcę jest zlecenie Zamawiającego 

wydane na wniosek Narodowego Centrum Kryptologii /Gestora SpW w rozumieniu 

Decyzji Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 kwietnia 2017r. w  sprawie 

określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w 

resorcie obrony narodowej. 

3. Usługa obejmuje: 

a) Odbiór urządzeń przeznaczonych do diagnostyki i naprawy z Kancelarii  

       Kryptograficznej Składu Zegrze, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego. 

b) Przeprowadzenie diagnostyki i określenie uszkodzenia. 

c) Wykonanie kosztorysu naprawy dla urządzenia (wszystkie składowe usługi, marże, 

termin wykonania (z wyłączeniem czasu, wskazanego w kosztorysie, ewentualnej 

naprawy u producenta realizowanej za pośrednictwem Głównej Kancelarii 

Kryptograficznej SKW)) i przesłanie go do Zamawiającego poprzez Narodowe 

Centrum Kryptologii/Gestora SpW w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 04 kwietnia 2017r. w  sprawie określenia funkcji gestorów 

i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony 

narodowej. 

d) Przeprowadzenie, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, naprawy urządzeń  

       według kosztorysu zaakceptowanego przez Narodowe Centrum  

       Kryptologii/Gestora SpW w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON Ministra Obrony  

       Narodowej z dnia 04 kwietnia 2017 r. w  sprawie określenia funkcji gestorów i  

       centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony  

       narodowej. 

e) wykonanie aktualizacji oprogramowania urządzeń TCE 621/B do wersji co najmniej 

3-1, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, zgodnie z kosztorysem 

zaakceptowanym przez właściwego Gestora SpW. w rozumieniu DecyzjiNr 

384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie 
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określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu 

wojskowego w resorcie obrony narodowej; 

f) Przekazanie naprawionych urządzeń z naklejonymi plombami holograficznymi  

       firmy ……….. do Kancelarii Kryptograficznej Składu Zegrze. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń według kosztorysu zaakceptowanego 

przez Narodowe Centrum Kryptologii /Gestora SpW w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 kwietnia 2017rr. w  sprawie określenia funkcji 

gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony 

narodowej po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany odebrać i dostarczyć przedmiot umowy we własnym 

zakresie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe  

w czasie transportu) za urządzenie od czasu przejęcia urządzenia z Kancelarii 

Kryptograficznej Składu Zegrze do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę - 

Kancelarię Kryptograficzną Składu Zegrze tj. podpisania przez strony Protokołu odbioru 

wykonanej usługi. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania naprawy, Zamawiający 

pokryje faktyczne koszty Wykonawcy poniesione na przeprowadzenie diagnostyki i 

wykonanie kosztorysu. Odbiór urządzeń następuje w sposób analogiczny do określonego 

w punkcie 8. 

8. Odbiór naprawionych urządzeń nastąpi na podstawie protokołu odbioru wykonanej 

usługi, który zostanie sporządzony przez Kancelarię Kryptograficzną Składu Zegrze, 

podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Kierownika Składu Zegrze w dniu 

faktycznego przekazania przez Wykonawcę. Protokół odbioru wykonanej usługi 

powinien potwierdzać dostawę przedmiotu zamówienia, w tym faktyczną datę 

dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia oraz dane identyfikacyjne urządzeń, a 

ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Protokół winien także określać numer faktury dotyczącej przekazywanych urządzeń. 

9. Protokół sporządzony zostanie w 4 (czterech) egzemplarzach po jednym dla: Kancelarii 

Kryptograficznej Składu Zegrze, Narodowego Centrum Kryptologii, Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

10. Na przedmiot usługi (w tym użytych części, podzespołów) Wykonawca udziela  

gwarancji na 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez 

przedstawicieli Wykonawcy i 2. Regionalnej Bazy Logistycznej -  Składu Zegrze. 
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11. Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zlecenie – trzy dni robocze.  

W przypadku braku możliwości dotrzymania określonego w kosztorysie terminu 

wymagane jest pisemne uzasadnienie. 

12. Umowa będzie rozliczana doraźnie na podstawie faktury, wystawionej zgodnie 

z zaakceptowanym kosztorysem, o którym mowa w punkcie 3.d, z uwzględnieniem: 

1. Ceny jednostkowej netto roboczogodziny realizowanej usługi. 

2. Marży części zamiennych.  

13. Realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z dostępem do informacji niejawnych 

do klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET”. 

14.  Wymagane uprawnienia Wykonawcy: 

 Zakres wymaganej koncesji WT XI, zgodnie z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu 

wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których 

wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. 

 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające  

     pełną zdolność  do ochrony informacji o klauzuli „TAJNE”. 

 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające  

     pełną zdolność  do ochrony informacji o klauzuli „NATO SECRET”. 

 Kancelaria kryptograficzna (uprawniona tajna). 

15.  Usługę w zakresie przeprowadzenia diagnostyki i określenia uszkodzenia oraz 

przeprowadzenia naprawy urządzeń, mogą realizować wyłącznie osoby posiadające 

aktualne poświadczenie bezpieczeństwa. 

16. Termin realizacji umowy w poszczególnych latach: 

- 15.11.2019r; 

- 16.11.2020r.  

17. Termin realizacji całościowej umowy do dnia 16.11.2020r. 

18. Prognozowana wartość brutto przedmiotu umowy: 

       - rok 2019 – 500 000,00 zł; 

       - rok 2020 – 900 000,00 zł. 

Informacje o znaczeniu dla bezpieczeństwa RP. 

Zadanie  o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa przeznaczone do ochrony 

informacji niejawnych. 

Termin realizacji – do 16 listopada 2020 r. 



WP-5 Strona 6 
 

Zamówienie realizowane będzie przez producentów (dostawców) urządzeń dla SZ RP 

posiadających wymaganą wiedzę, doświadczenie, warunki techniczne i uprawnienia 

formalne. 

Przewidziane do serwisowania i naprawy urządzenia, dla których gestorem jest Narodowe 

Centrum Kryptologii, przeznaczone są do ochrony narodowych i sojuszniczych informacji 

niejawnych do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”, „COSMIC TOP SECRET” włącznie.  

Urządzenia te zawierają się w pozycji LU.11.a.1 załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót 

którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U.2017.1156), a także pozycji nr ML11.a. Wspólnego 

Wykazu Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętego przez Radę w dniu 14 marca 2016 r. (Dz. U. 

UE. C 2016. 122.1). Są one sprzętem wojskowym i newralgicznym sprzętem, o których 

mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1579 t.j.) 

ROZDZIAŁ II 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wymagany termin realizacji umowy: Zamawiający wymaga aby zamówienie było 

wykonane w terminie do dnia 16.11.2020r 

2. Miejsce realizacji umowy:  

2. Regionalna Baza Logistyczna – SKŁAD ZEGRZE 

KANCELARIA KRYPTOGRAFICZNA 

ul. WARSZAWSKA 22, 05-130 ZEGRZE 

 

ROZDZIAŁ III 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej  

z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   
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4) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 

2. Sposób dokonania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  

w przetargu. 

1) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności, 

jeżeli:  

 a) Wykonawca posiada koncesje w zakresie WT XI, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i 

amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja. 

2) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

jeżeli: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli: Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

3. Inne szczególne warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:  

 a) Wykonawca posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego 

 stopnia potwierdzające  pełną zdolność  do ochrony informacji o klauzuli „TAJNE” 

 – załączyć kopie do oferty. 

 b)  Wykonawca posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego 

 stopnia potwierdzające pełną zdolność  do ochrony informacji o klauzuli  „NATO 

 SECRET” – załączyć kopie do oferty. 

 c) Kompletny Certyfikat ISO 9001:2015 obejmujący proces  serwisowania- załączyć 

 kopię  do oferty. 

 d) Wykonawca posiada kancelarię kryptograficzną (uprawniona tajna) . 

 4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                           

w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, według wzoru określonego w załączniku nr 1  

do niniejszych warunków przetargu oraz do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

 5.  Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wszystkie podmioty 

występujące razem muszą: 

1) spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

a) warunek określony w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4  musi spełniać każdy z wykonawców, 

b) warunki określone w pkt 1 ppkt 2-3 mogą być spełnione łącznie; 

2) przedłożyć zamawiającemu dokumenty, określone w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1  

i  ppkt 4 lit. a, b, c, d, e.  

3) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej; w przypadku nie ustanowienia 

pełnomocnika, każdy z podmiotów musi podpisać wszystkie wymagane  

w postępowaniu dokumenty zgodnie z reprezentacją; 

4) złożyć wspólne oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. 

 

ROZDZIAŁ IV 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

1) w zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszego postępowania:  

       a) Koncesję MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w 

     zakresie wytwarzania obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

     wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w zakresie 

     objętym zamówieniem – załączyć kopię do oferty. 

2) w zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
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3) w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy załączyć: Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

4) dodatkowe dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b)  świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające  

pełną zdolność  do ochrony informacji o klauzuli „TAJNE” – załączyć kopie 

do oferty. 

c) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające 

pełną zdolność do ochrony informacji o klauzuli „NATO SECRET” – załączyć 

kopie do oferty. 

d) Certyfikat ISO 9001:2015 obejmujący proces  serwisowania- załączyć kopię do 

oferty. 

    e) oświadczenie o posiadaniu kancelarii kryptograficznej. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku kopii należy udostępnić, na każde żądanie zamawiającego, oryginały 

dokumentów do wglądu; 

2) w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty winny być przetłumaczone na 

język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone odpowiednio: 

a) zgodnie z postanowieniami konwencji znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), 

b) przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność  

z prawem kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. a i pkt 1 ppkt 4 lit.a  , 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania; dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez 

tłumacza przysięgłego i potwierdzony zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 2. 

3. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów 

(oświadczeń): 

1) oświadczenia woli o treści zgodnej ze wzorem określonym w formularzu oferty - 

załącznik Nr 2 do niniejszych warunków przetargu; 

2) pełnomocnictwa (jeżeli takie występuje) do reprezentowania w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w 

przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia; 

4. Zamawiający może dokonać weryfikacji dokumentów wskazanych w rozdziale VI pkt. 1, 

ppkt 2, lit. a) poprzez wystąpienie do odbiorców o potwierdzenie faktów wykonania 

dostaw. 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą potwierdzać spełnienie 

wymagań na dzień złożenia ofert. 

 

ROZDZIAŁ V 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.  

2. Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść 

przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie. 

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków 

przetargu. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem lub drogą 

elektroniczną musi niezwłocznie zostać potwierdzona pisemnie.  

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 

na adres zamawiającego, tj. 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 Warszawa,  ul. Marsa 

110, nr faks lub adres e-mail. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

Warunków przetargu. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, które 

wpłynęły później niż do 22.07.2019r. (tj. do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu do składania ofert). Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania zapytań. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Warunków 
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przetargu wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zawierające wyjaśnienia oraz 

odpowiedzi na wnioski Wykonawców o zmianę Warunków przetargu publikowane są 

wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania. 

6. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę zamieści niezwłocznie na 

swojej stronie internetowej oraz przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

warunki przetargu. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w 

przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się                                

z wykonawcami są:  

Pani Marta ĆWIKLIŃSKA (sekretarz) 

                                   Faks: 261 – 815 – 093 

 

ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB ZŁOŻENIA I PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty 

te występujące wspólnie. 

 3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z niniejszymi warunkami przetargu na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszych warunków przetargu. 

 4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: "Oferta w przetargu na usługę w 
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zakresie naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących 

w sprawności technicznej  sprzęt łączności specjalnej w latach  2019 – 2020, 

WP/107/2019,  nie otwierać do dnia 25.07.2019 do godz. 10:00" oraz pieczęcią 

firmową Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej 

należy wymienić z nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

 5. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, 

które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami  

i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie wykonawca. 

 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 

komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Formularz oferty i wszystkie 

dokumenty (również te złożone na załączonych do warunków przetargu wzorach) muszą 

być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby 

(osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 

wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla formy organizacyjnej, w tym przez osoby uprawnione do kierowania działalnością 

gospodarczą objętą zakresem koncesji (w przypadku wybrania oferty także umowy). 

Poprawki lub zmiany w ofercie (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Dokumenty muszą 

być sporządzone według wzorów i wymogów określonych w warunkach przetargu. 

 7. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy. 

 8. Strony oferty powinny być ponumerowane. Dokumenty załączone do oferty stanowią jej 

integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 

  9.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed 

upływem terminu jej złożenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji nie podlegających ujawnieniu  

w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,  

a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca może zastrzec wyłącznie 

zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji - z zastrzeżeniem, że informacje te podlegają udostępnieniu  

(w wymaganym zakresie) na potrzeby zamawiającego oraz instytucji resortu obrony 

narodowej. 
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W przypadku, gdy w ofercie występują informacje, o których mowa w pkt. 10, muszą 

one być umieszczone w oddzielanej (zamkniętej) kopercie oznaczonej klauzulą: 

"Informacje niepodlegające ujawnieniu na podstawie ......... i dołączone odrębnie do 

oferty. 

Uwaga: 

1. Kopia wymaganego dokumentu załączona do oferty musi być poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) 

wykonawcy podpisującego (podpisujących) ofertę. 

2. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana 

przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

3. W przypadkach, gdy jest wymagane użycie pieczęci, zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba i czytelny 

podpis. 

  

ROZDZIAŁ VIII 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2019r. o godz. 08:00 (za termin złożenia 

oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 

2. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w pkt 2, na wniosek wykonawcy, 

który wykaże, że z niezależnych od niego powodów nie będzie w stanie złożyć oferty  

w wymaganym terminie. 

4. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na 

adres zamawiającego:  

2 Regionalna Baza Logistyczna , 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż 

wskazane w treści Warunków przetargu 

5.1.  Zamawiający przewiduje przyjmowania ofert na biurze przepustek. Wymóg ten 

dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub 

kurierskiej; 
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5.2. Na terenie 2 RBLogu obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo  

w biurze przepustek, upoważniających do wejścia na teren Bazy. Osoby chcące 

złożyć ofertę osobiście powinny uwzględnić czas potrzebny na przyjście pracownika 

Kancelarii do biura przepustek i odebrania oferty.  

 

ROZDZIAŁ IX 

WADIUM 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 60 dni, licząc 

od terminu wyznaczonego do złożenia ofert. 

2. Wadium w wysokości: 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 

00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Przystępujący do przetargu dokonuje wpłaty pieniężnej wadium albo ustanawia 

zabezpieczenie jego zapłaty w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej. 

4. Wadium dopiskiem: "Wadium w przetargu na Usługa w zakresie naprawy, 

konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności 

technicznej  sprzęt łączności specjalnej w latach  2019 – 2020, WP/107/2019", 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: NBP O/O Warszawa 18 1010 1010 0044 

0213 9120 0000, natomiast wadium w formie bezgotówkowej należy składać w kasie 

zamawiającego – budynek nr 3, a kopię dokumentu dołączyć do oferty 

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku zamawiającego. 

6. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w art. 704 Kodeksu cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni, licząc od terminu złożenia ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny 

oznaczony okres, terminu związania ofertą. W takim przypadku przedłużenie terminu 

związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) 
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wadium. Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie okresu związania 

ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega przyjęciu. 

 

ROZDZIAŁ XI 

TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2019r, o godzinie 10:00, w siedzibie 

zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji w 

trakcie otwarcia ofert. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

www.2rblog.wp.mil.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny oraz kryteria oceny ofert zawarte w złożonych ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII 

TRYB OCENY OFERT I ZASADY NIE PRZYJMOWANIA OFERT 

 

 1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego. 

 2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w pierwszej kolejności sporządzi listę 

wykonawców według kryteriów oceny ofert zawartych w Warunkach przetargu (lista 

rankingowa) a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu. W takim przypadku pozostałe oferty nie  

są badane pod kątem ich odrzucenia. W przypadku gdy oferta oceniona jako 

najkorzystniejsza podlega odrzuceniu, zamawiający przystępuję do badania kolejnej 

oferty z listy rankingowej. 

3. Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryterium:  

3.1 cena = 100% 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją. 

5. Zamawiający dokona przeliczenia: 

http://www.2rblog.wp.mil.pl/
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 5.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:    

 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 100 

C of. b. 

gdzie:  

Cn           – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie nie złożyli dokumentów i 

oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. W postępowaniu odrzuceniu podlegają oferty Wykonawców, którzy:  

 1)  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego; 

 2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

 3) nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, a także nie uzupełnili ich pomimo wezwania zamawiającego, 

w terminie określonym w wezwaniu; 

 4) złożyli ofertę w formie innej niż pisemna;  

 5) oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy; 

 6) złożyli ofertę sporządzoną w języku innym niż język polski; 

 7) nie wnieśli wadium na zasadach i w trybie określonych w warunkach przetargu lub, 

zaproszeniu do negocjacji w tym na przedłużony okres związania ofertą, wnieśli 

wadium w sposób nieprawidłowy lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu 

związania ofertą. 

9. Odrzuceniu podlega również oferta, jeżeli: 

1)    jej treść nie odpowiada treści Warunków przetargu lub Zaproszenia do negocjacji; 

3)    wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego; 

3)    wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił 

nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty; 
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4)    złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w 

postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych z uwzględnieniem ofert składanych 

wspólnie z innymi wykonawcami; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

WYBÓR OFERTY 

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych 

warunkach przetargu.  

2. Zamawiający zawiadamia wszystkich uczestników – Wykonawców o wynikach 

postępowania.  Treść zawiadomienia przesyłana jest do uczestników postępowania oraz 

zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego 

 3. Za termin dokonania wyboru oferty przez zamawiającego uważa się datę przekazania 

pisma, zawierającego zawiadomienie, w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią. 

4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 5. W przypadku, gdy w przetargu została złożona tylko jedna oferta odpowiadająca treści 

warunków przetargu, wówczas Zamawiający wybiera tę ofertę. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający, w celu ustalenia postanowień umowy może przeprowadzić 

negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, po 

uprzednim zbadaniu czy oferta nie podlega odrzuceniu. 

7. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  

2) zamawiający odwołał Ogłoszenie lub Warunki przetargu;  

3) postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem Warunków przetargu, mającym 

wpływ na wybór oferty;  

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

WARUNKI JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy  

w terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków przetargu. W przypadkach, gdy  

w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może podpisać umowę  

z pominięciem terminu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy  

w wysokości 5 % wartości umowy. 

3. Zabezpieczenie wykonania umowy należy wnieść przed dniem podpisania umowy, 

wskazanym przez zamawiającego, na zasadach określonych dla wadium. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do objęcia zabezpieczeniem wykonania umowy roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na 

następujący rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa 81 1010 1010 0044 0213 9120 

1000. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia wykonania umowy. 

6. Zabezpieczenie wykonania umowy, złożone w formie innej niż w pieniądzu, powinno 

mieć termin ważności dłuższy o co najmniej 20 dni od terminu wykonania umowy.  

W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do 

niezbędnego przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji. 

 

ROZDZIAŁ XV 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna  

(dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa  

NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”). 

2. Inspektorem ochrony danych jest Dariusz KINAST. W każdym przypadku osoba której dane 

dotyczą lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych 

może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

pod adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027 lub na wyżej 

podany adres korespondencyjny].  

3. Pani/Pana dane osobowe (Kontrahentów/Wykonawców) przetwarzane są w zakresie 

niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie 

społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie Administratora w następujących celach: 

a.  realizacji umowy - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności - 

przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art. 6 

ust. 1 lit. b RODO); 

c. realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń w celu realizacji obowiązków w 

zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego, 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych 

- przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o rachunkowości - przez okres 5 lat od końca roku w którym 

nastąpiło zdarzenie; (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

e. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji Podatkowej, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych ustawy o podatku od towaru i usług i innych przepisów 

podatkowych - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zdarzenie 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

f. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw 

majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora 

zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym – przez 3 lata 

od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego 

mailto:d.kinast@ron.mil.pl
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prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. (podstawa art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe 

Pracodawca/Administrator udostępnia dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców w 

następujących przypadkach: 

a. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. do ZUS, Krajowej 

Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym np. Policji, Żandarmerii 

Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do 

kontroli naszej działalności, a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

b. partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych 

służbowych,  

a w pozostałych przypadkach wyłącznie po uzyskaniu odrębnej i dobrowolnej zgody; 

c. operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

d. przewoźnikom. 

Ponadto dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców mogą być ujawniane podmiotom 

przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia usług określonych w 

umowie np.: 

e. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów 

informatycznych; 

f. obsługi poczty tradycyjnej; 

g. usług drukarskich; 

h. usług prawnych, doradczych. 

5. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo oraz 

zgodnie  

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. RBLog. w Warszawie. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do: 

a. dostępu do treści swoich danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy 

przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie której dane dotyczą są 

przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania 
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następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, 

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane zostały lub zostaną 

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do 

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

przysługujących osobie której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania (art. 15 RODO); 

b. otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezpłatna a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę 

w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

c. sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

d. usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych jeżeli Administrator nie ma 

już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania (art. 17 RODO); 

e. ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 

18 RODO) gdy: 

 osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się ich 

usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystania; 

 administrator nie potrzebuje już tych danych ale są one potrzebne osobie której dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu 

stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby której dane dotyczą; 

f. przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących 

które dostarczyła Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu 

Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi jeżeli 

dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą lub umowy z nią 

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO) 

g. sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w 
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tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania , nadrzędnych wobec interesów praw i 

wolności osób których dane dotyczą lub podstaw ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby której dane dotyczą będą ważniejsze od 

interesów Administratora to będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w 

tych celach (art. 21 RODO).  

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna 

skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe 

zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować z którego prawa i w jakim zakresie chce 

skorzystać. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 

Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01 lub przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

oraz odwołania warunków przetargu. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, za zgodą wykonawcy, wprowadzenia po 

wyborze najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy. 

 3. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 22 

czerwca 2001 r, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania  

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.), 

zamawiający ze względu na unormowania art. 36 i następnych wyżej wymienionej 

ustawy powiadomi o tym właściwe organy. 

 

 

 



WP-5 Strona 23 
 

U W A G A 

W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne, niż polskie obywatelstwo będzie wyrażała chęć  

przybycia do siedziby 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, zobowiązana jest na minimum  14 

dni przed planowanym wejściem na teren, złożyć wniosek do Komendanta 2 RBL 

z poniższymi danymi: 

1. Imię i nazwisko 

2. Obywatelstwo 

3. Termin wizyty 

4. Miejsce wizyty 

5. Cel wizyty 

6. Skład delegacji (stopień, imię i nazwisko, data urodzenia, jednostka lub instytucja 

wojskowa, nr paszportu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych) 

7. Państwo lub organizacja międzynarodowa (instytucja delegująca) 

8. Komórki (jednostki) organizacyjne resortu obrony narodowej, w których będzie 

przebywała delegacja 

9. Dane osób towarzyszących (stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, 

uprawnienia do dostępu do informacji  niejawnych) 

Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia do 

wejścia na teren  2 Regionalnej Bazy Logistycznej. 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZETARGU 

STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:   

1) załącznik Nr 1 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) załącznik Nr 2 - Wzór oferty 

3) załącznik Nr 3 - Wzór umowy 

            

           KOMENDANT 

                  /-/ płk Piotr CALAK 

 


