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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169589-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałcz: Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
2021/S 065-169589

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szalaty
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261472184
Faks:  +48 261472971
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.1rblog.wp.mil.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa sektora finansów publicznych

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i pojazdów wojskowych

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
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Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1. 1 
Regionalna Baza Logistyczna, Skład Grudziądz, filia Grupa, ul. Jazdy Polskiej, 86 - 134 Dragacz
2. 1 Regionalna Baza Logistyczna – Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Piła,
ul. Powstańców Wlkp. 180 (wjazd od ul. Fritsa Philipsa), 64-920 Piła
Kod NUTS PL Polska

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i pojazdów wojskowych z 
podziałem na 4 części (zadania) tj.
Zadanie nr 1 - Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych
Zadanie nr 2 - Dostawa pochłaniaczy, tśm do ATE - 1
Zadanie nr 3 - Dostawa filtropochłaniaczy po pojazdów wojskowych
Zadanie nr 4 - Dostawa filtropochłaniaczy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne, 42514310 Filtry powietrza

II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, 
dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji 
zamówienia

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i pojazdów 
wojskowych z podziałem na 4 części (zadania) tj.
Zadanie nr 1 - Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych
Zadanie nr 2 - Dostawa pochłaniaczy, tśm do ATE - 1
Zadanie nr 3 - Dostawa filtropochłaniaczy po pojazdów wojskowych
Zadanie nr 4 - Dostawa filtropochłaniaczy
2. Szczegółowy asortyment w poszczególnych zadaniach oraz jego ilość zostanie wskazany w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i przekazane wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią 
warunki udziału w postępowaniu.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania, zastrzega sobie 
prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego poprzez zakup dodatkowego asortymentu (prawo opcji). 
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Ilości przedmiotu zamówienia ujęte w opcji, mogą zostać zrealizowane przez Wykonawcę po otrzymaniu od 
Zamawiającego informacji (pisemnej lub faxem lub e - mailem) o skorzystaniu z prawa opcji.
2. Zamawiający powiadomi pisemnie lub faxem lub e - mailem Wykonawcę, czy będzie żądał realizacji dostaw 
w pozostałym niezrealizowanym zakresie określonym w opcji. Procedura powiadomienia pisemnego lub faxem 
lub e - mailem ma zastosowanie do każdorazowej części realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, w szczególności roszczenia o 
zapłatę spodziewanych korzyści, w przypadku nieskorzystania z Zamawiającego z prawa opcji.
4. Szczegółowy asortyment i jego ilości w rozbiciu na ilości podstawowe i ilości w opcji, zostaną wskazane w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i przekazane wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy 
spełnią warunki udziału w postępowaniu.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne, 42514310 Filtry powietrza

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa pochłaniaczy, tśm do ATE - 1
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pochłaniaczy, tśm do ATE - 1

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne, 42514310 Filtry powietrza

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa filtropochłaniaczy do pojazdów wojskowych
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtropochłaniaczy do pojazdów wojskowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne, 42514310 Filtry powietrza

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawa filtropochłaniaczy
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtropochłaniaczy

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne, 42514310 Filtry powietrza

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres 
związania ofertą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego 
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje 
na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte w SWZ, która zostanie 
przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 
rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów:
1) o którym mowa w części III.2.1) ust. II pkt 6 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o 
którym mowa w art. 405 ust. 1 w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
2) o którym mowa w części III.2.1) ust II pkt 3-5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.
II. Dokument, o którym mowa w ust. I pkt 1) części III.1.3), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, 
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o których mowa w ust. I pkt 2) części III.1.3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w części III.1.3) ust. I niniejszego ogłoszenia, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 ustawy, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeśli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. II stosuje się.
IV. W przypadku wymogu posiadania:
1. koncesji (poz. 2 tabelarycznego wykazu we wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu) 
Wykonawca zagraniczny winien posiadać:
1) koncesję lub inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia 
wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy
Zamawiający uzna, że wymóg przedstawienia w/w dokumentu został spełniony, jeżeli przedłożony zostanie w/w 
dokument lub oświadczenie Wykonawcy informujące, iż w jego kraju nie wydaje się w/w dokumentów.
2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP;
Zamawiający uzna, ze wymóg przedstawienia dokumentu uprawniającego do handlu (obrotu) z RP został 
spełniony, jeżeli przedłożone zostanie oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania takiego dokumentu. 
Przedstawienie oświadczenia zamiast stosownego dokumentu dotyczy Wykonawców z tych krajów, w których 
przepisy uniemożliwiają uzyskanie takiego zezwolenia na etapie otwarcia wniosków.
V. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
VI. Każda z firm wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - złoży oddzielnie 
dla każdej z nich oświadczenia i dokumenty wymienione w części III.2.1) ust II pkt 2-7 niniejszego ogłoszenia. 
Ponadto przynajmniej jedna z firm wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
winna jest przedstawić oświadczenie i dokumenty wymienione w części III.2.1) ust. I oraz ust. II pkt 1, a także w 
części III.2.2) i części III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
Dokument wymieniony w części III.2.1) ust I niniejszego ogłoszenia składają tylko ci uczestnicy konsorcjum, 
którzy będą wykonywali zakres czynności, która wymaga posiadania tych dokumentów (uprawnień).
VII. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć:
1) oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie 
składający ofertę,
2) pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z 
podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia),
3) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i bezpieczeństwa informacji:
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I. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) oraz 
dokumentu szczegółowo opisanego w ust. I części III.2.1) niniejszego ogłoszenia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) oraz 
dokumentu szczegółowo opisanego w części III.2.2 niniejszego ogłoszenia;
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) oraz 
dokumentów szczegółowo opisanych w części III.2.3 niniejszego ogłoszenia.
II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w części III.2.2) oraz części III.2.3) niniejszego ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów, udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.
III. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz 
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie (w formie oryginału opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi 
określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
IV. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej bądź 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
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o których mowa w art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt 5) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp, 
które zostały przewidziane względem wykonawcy.
V. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może polegać na zdolności technicznej tylko jednego podmiotu, 
który samodzielnie wykaże spełnianie tego warunku w pełnym zakresie przedkładając wykaz wykonanych 
dostaw, o którym mowa w części III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
VI. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
powoływać się na zdolności lub sytuacje podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
wniosków nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby.
VII. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
VIII. Nadto Wykonawca składa umocowanie do działania w jego imieniu – jeżeli upoważnił on osoby trzecie do 
reprezentowania go w postępowaniu. W pełnomocnictwie lub innym dokumencie potwierdzającym umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z 
podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia i skonkretyzować zakres umocowania.

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), 
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W postępowaniu mogą wziąć 
udział Wykonawcy, którzy posiadają:
Koncesję, o której mowa w art. 6 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2037 ze zm.) uprawniającą do 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia określonym w WT 
XIV – (Wyroby nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne) pkt. 12 – „Odzież 
ochronna do ochrony przed materiałami objętymi WT I i ich komponentami oraz urządzenia filtrowentylacyjne 
do filtrowania w warunkach skażenia jądrowego, biologicznego lub chemicznego”, załącznika nr 2 „Wykaz 
Wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” do 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 (Dz. U. z 2001 r. nr 145, 
poz. 1625 ze zm.) - która zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1545) zachowała ważność po 
dniu wejścia w życie nowej ustawy.
Lub
Koncesję, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 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. z 2019 r., poz. 1214) uprawniającą do wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia określonym w WT XIV – (Wyroby 
nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne), pkt. 11 – Odzież ochronna do 
ochrony przed materiałami objętymi WT I części IV – WT i ich komponentami oraz urządzenia filtrowentylacyjne 
do oczyszczania powietrza w warunkach skażeń: promieniotwórczych, biologicznych lub chemicznych, Części 
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IV Załącznika „Klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji” 
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów 
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na 
których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888).
W przypadku wymogu posiadania koncesji Wykonawca zagraniczny winien posiadać:
a) koncesję lub inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia 
wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy;
Zamawiający uzna, że wymóg przedstawienia ww. dokumentu został spełniony, jeżeli przedłożony zostanie ww. 
dokument lub oświadczenie Wykonawcy informujące, iż w jego kraju nie wydaje się ww. dokumentów.
b) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP;
Zamawiający uzna, ze wymóg przedstawienia dokumentu uprawniającego do handlu (obrotu) z RP został 
spełniony, jeżeli przedłożone zostanie oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania takiego dokumentu.
Przedstawienie oświadczenia zamiast stosownego dokumentu dotyczy Wykonawców z tych krajów, w których 
przepisy uniemożliwiają uzyskanie takiego zezwolenia na etapie otwarcia wniosków.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt 5) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp – wg załącznika nr 
1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 405 ust. 1 oraz art. 405 
ust. 2 pkt 5) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2 do 
wniosku.
3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) uPzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji.
4.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 
zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 
innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności 
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należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy 
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2020 r., poz. 1076, 1086), z innym wykonawcom, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej – według załącznika nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich 
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek, 
jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 
minimum:
Zadanie nr 1 – 122 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 142 000,00 zł
Zadanie nr 3 – 192 000,00 zł
Zadanie nr 4 – 35 000,00 zł
W przypadku kiedy Wykonawca składa wniosek na kilka zadań winien zsumować wartość poszczególnych 
zadań i wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową dla ich zsumowanej wartości i tak np.: 
jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie od 1 do zadania 4 wysokość środków finansowych lub zdolność 
kredytowa winna opiewać na wartość minimum 491 000,00 zł.
•jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, o 
których mowa wyżej (pkt. 4 tabeli) wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
W wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.
•jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 
wykonania usługi. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa 
powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich 
wykluczenia)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do 
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia upływu terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i/lub filtropochłaniaczy 
do pojazdów wojskowych, których suma odpowiada co najmniej wartości:
Zadanie nr 1 – 487 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 569 000,00 zł
Zadanie nr 3 – 769 000,00 zł
Zadanie nr 4 – 140 000,00 zł
Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw wg załącznika nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu podaje wartość dostaw, ich przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga:
1.W przypadku kiedy Wykonawca składa wniosek na kilka zadań winien zsumować wartość poszczególnych 
zadań i na łączną kwotę przedstawić wykaz dostaw i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie od 1 
do 4 wykaz winien opiewać na wartość 1 965 000,00 zł.
2.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 
wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa 
powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić 
do ich wykluczenia)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby 
kandydatów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone 
przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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1/2021

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5.2021 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej: https://
platformazakupowa.pl/pn/1rblog
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiającego, 
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
1rblog.szp@ron.mil.pl .
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
I Wykonawcy posługują się nazwą i numerem postępowania.
4. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i inne dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, 
składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/
pn/1rblog
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy.
6. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem tj. wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
zostanie zamieszczony wyłącznie na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog. Wyjaśnienia 
i zmiany treści SWZ będą przekazane wyłącznie Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert i którym 
wraz z zaproszeniem przekazano SWZ za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej. Zamawiający 
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zaleca śledzenie wyżej wskazanej strony internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących 
przedmiotowego postepowania.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z platformy zakupowej, określone
W Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
II. Sposób przygotowania wniosków w tym podmiotowych środków dowodowych oraz miejsce i termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu wraz z załącznikami – podmiotowymi środkami dowodowymi.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione, przez upoważnione podmioty inne 
niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby (zwanymi dalej „upoważnionymi podmiotami”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument Zamawiającemu. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe wymienione w niniejszym 
ogłoszeniu sporządzone zostały przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się ich cyfrowe odwzorowanie* opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku 
podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą.
3. Podmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w części III.2.1), części III.2.2) oraz części III.2.3), 
oświadczenie, o którym mowa w Części III.1.3) ust. VI pkt 1 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie o 
którym mowa w Części III.1.3) ust. VI pkt 1 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządzone 
zostały jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się ich cyfrowe 
odwzorowanie* opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w 
przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą,
2) oświadczenia wskazanego w Części III.1.3) ust. VI pkt 1 niniejszego ogłoszenia lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy 
w postępowaniu przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a w przypadku gdy został on sporządzony jako dokument w postaci. papierowej i opatrzony 
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własnoręcznym podpisem, przekazuje się jego cyfrowe odwzorowanie* opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania* dokumentów wskazanych
W niniejszej części ust. II pkt 2 – 4, z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
*cyfrowe odwzorowanie – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.
6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione 
do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań
W imieniu Wykonawcy.
7. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (w formacie 
danych doc, .docx, pdf) pod rygorem nieważności i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz
Z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog. 
Podczas składania wniosku zaleca się korzystanie z instrukcji udostępnionej na platformie.
9. Zaleca się zaplanowanie złożenia wniosku z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć
W terminie przewidzianym na jego złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformy zakupowej, 
awaria Internetu, problemy techniczne.
10. Po wypełnieniu Formularza składania wniosku (dostępnego na platformie zakupowej)
I załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
11. Wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 
procesie składania wniosku za pośrednictwem platformy, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może 
złożyć bezpośrednio na dokumencie przesyłanym do systemu platformy zakupowej lub/i dla całego pakietu 
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).
12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania wniosku przeznaczonym 
na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie składania wniosku wykazać,
Iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego 
zastrzeżenie, Zamawiający będzie upoważniony do odtajnienia tych dokumentów.
14. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) Zgodnie z tym przepisem przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i 
zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 
albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania 
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nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Tym samym, 
określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
Ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
Nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
15. Dokumenty i oświadczenia składa się w formie pisemnej lub elektronicznej, w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
I Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest
W posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia,
O przedstawienie takich informacji lub dokumentów (art. 128 ust. 5 ustawy Pzp).
18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem wniosków
(z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp).
19. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
W dziedzinach obronności i bezpieczeństwa należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog do dnia 5.5.2021 r.
Do godziny 09 : 30.
20. Komisyjne otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi
W siedzibie Zamawiającego, ul. Ciasna 7, 78 – 600 Wałcz – budynek nr 1, pok. 109 w dniu 5.5.2021 r. o 
godzinie 10: 00.
21. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) protokół postępowania lub załączniki do protokołu postępowania udostępnia się
W oryginale lub kopii,
b) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej,
c) jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania albo ich części przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub niemożliwe:
— z przyczyn o charakterze technicznym,
— z przyczyn wynikających z przepisów odrębnych,
— w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z powodu zaistnienia 
jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp,
— zamawiający niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, zgodnie z wyborem 
zamawiającego, może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub za pośrednictwem posłańca. Koszty związane z koniecznością przekazania 
(np. ksero) protokołu lub załączników do protokołu postępowania albo ich części pokrywa Wnioskodawca. Za 
sporządzenie kopii protokołu lub załączników do protokołu postępowania albo ich części ustala się cenę w 

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

14 / 17

https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog


Dz.U./S S65
02/04/2021
169589-2021-PL

15 / 17

wysokości 0,15zł za jedną stronę dokumentu, doliczając koszty ich przesłania. We wniosku należy wskazać 
dane do wystawienia faktury.
d) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.
22. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków, 
przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny.
23. UWAGA - W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne, niż polskie obywatelstwo będzie planowała wejść na 
teren 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, zobowiązana jest na minimum 14 dni przed planowanym 
wejściem złożyć wniosek do Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu z poniższymi danymi:
1. Termin wizyty:
2. Miejsce wizyty:
3. Cel wizyty:
4. Skład delegacji:
5. Państwo, instytucja delegująca:
6. Nazwa komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej,
W których będzie przebywała delegacja zagraniczna:
7. Dane osoby (osób) towarzyszącej (towarzyszących):
8. Uprawnienia jeżeli wykonanie zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych:
Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia
Do wejścia na teren 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.
III. Informacje dotyczące RODO
1. 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 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa –
1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz,
Tel. 261 472 517;
Inspektorem ochrony danych osobowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej
W Wałczu jest Pan Jerzy SROKA, tel. 261 472 972;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na „Dostawę 
filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i pojazdów wojskowych”, nr sprawy 1/2021 prowadzonym w 
trybie przetargu ograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 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 
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zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 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.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 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.
2. Administratorem danych osobowych (oprócz Zamawiającego) w zamówieniach publicznych zobowiązanym 
do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, będącego osobą fizyczną 
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot udostępniający zasoby – względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te 
bezpośrednio pozyskał. Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa
W art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, 
zrozumiałym, jasnym i prostym językiem. Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 
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RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami.
4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności
I bezpieczeństwa jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z 
udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu 
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w 
art. 14 ust. 5 RODO.
5. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy 
w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.3.2021
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