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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179594-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałcz: Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
2021/S 070-179594

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 065-169589)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

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:
Główny adres: www.1rblog.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych i pojazdów wojskowych

II.1.2) Główny kod CPV
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 065-169589

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność ekonomiczna i finansowa – Kryteria dotyczące 
sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)
Zamiast:
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
Powinno być:
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 wymaganego przez Zamawiającego 
podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki 
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dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
•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 
wystawieniu dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym 
mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem
Numer sekcji: III.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe – Kryteria 
dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)
Zamiast:
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 
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.
Powinno być:
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 
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 
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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 z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowego środka dowodowego 
wymaganego przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki 
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
3. 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.
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja 
zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Zamiast:
(...)
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,
(...)
VIII. Nadto (...).
Powinno być:
(...)
III. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie 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 
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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,
(...)
VIII. Nadto (...).
IX. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Części III.2.1) ust. II pkt 2 niniejszego 
ogłoszenia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 1 i 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
X. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 
ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Części III.2.1) ust. II pkt 2 - 7, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. II pkt 1–3
Zamiast:
I. (...)
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 
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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.
Powinno być:
I. (...)
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, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 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. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie* tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku 
podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania 
– odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 
umocowanie, które każdego z nich dotyczą, a w przypadku innych dokumentów - odpowiednio wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.
3. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Części A ust. VII pkt 1) niniejszego 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym 
oświadczenie, o którym mowa w Części A ust. VII pkt 1) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie* tego dokumentu 
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opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej.
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 A ust. VII pkt 1) niniejszego wniosku lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia.
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. II pkt 4–13
Zamiast:
I. (...)
II(...)
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 
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 
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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.
Powinno być:
I. (...)
II(...)
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania* z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
ust. II pkt 2 i 3 niniejszej części 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.
5. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu sporządza się w 
postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznych. Wszystkie dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego (platforma zakupowa: https://
platformazakupowa.pl/pn/1rblog).
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. Format plików wykorzystanych przez Wykonawcę 
powinien być zgodne z paragrafem 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający 
rekomenduje wykorzystanie formatów: .doc, .docx, .pdf.
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 np. awarii platformy zakupowej, awarii Internetu, problemów 
technicznych.
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 
przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
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równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
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 pliku, w miejscu
W kroku 1 składania wniosku przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania 
spełnienia przesłanek określonych art. 11 ust. 2 ustawy
O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. 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 nimi podjął, 
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. II pkt 14–20
Zamiast:
I. (...)
II(...)
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 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 
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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.
Powinno być:
I. (...)
II(...)
14. Zastrzeżenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji jeżeli 
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże 
zgodnie z ust. 13, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5
15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. 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).
17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie 
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem ofert
(z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp).
18. 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.
19. 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.
20. 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 
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.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. II pkt 21–23
Zamiast:
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I. (...)
II(...)
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 
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.
Powinno być:
I. (...)
II(...)
21. 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 

12/04/2021 S70
https://ted.europa.eu/TED

12 / 15



Dz.U./S S70
12/04/2021
179594-2021-PL

13 / 15

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.
22. 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.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. III pkt 1
Zamiast:
(...) 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.
Powinno być:
(...)
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 
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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. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

12/04/2021 S70
https://ted.europa.eu/TED

15 / 15


