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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218507-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Dęba: Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych
2022/S 081-218507

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8672227607
Adres pocztowy: UL. A .KRZYWOŃ 1
Miejscowość: NOWA DĘBA
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-460
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Karkut
E-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261162206
Faks:  +48 261162506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ww.platformazakupowa.pl/pn/33wog/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ww.platformazakupowa.pl/pn/33wog/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JEDNOSTKA WOJSKOWA

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych oraz umywalek wolnostojących
Numer referencyjny: Zp20

II.1.2) Główny kod CPV
90460000 Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wynajem oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych należących 
do Zamawiającego lub Wykonawcy oraz wynajem i serwis umywalek wolnostojących, znajdujących się w 
kompleksach administrowanych przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie;
Kompleksy na terenie których realizowany będzie przedmiot niniejszego zamówienia:
a) teren koszar i poligonu Nowa Dęba;
b) plac ćwiczeń w miejscowości Radomyśl nad Sanem;
c) m. Burdze;
d) m. Lipa;
e) m. Kielce;
f) m. Czyżów gmina Stopnica;
g) m. Sandomierz;
h) m. Ostrowiec Świętokrzyski;
i) m. Mielec;
j) powiaty będące w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie tj., 
buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, 
starachowicki, staszowski, włoszczowski, kolbuszowski, tarnobrzeski, mielecki oraz stalowowolski.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 240 686.19 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kompleksy na terenie których realizowany będzie przedmiot niniejszego zamówienia:
a) teren koszar i poligonu Nowa Dęba;
b) plac ćwiczeń w miejscowości Radomyśl nad Sanem;
c) m. Burdze;
d) m. Lipa;

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wynajem oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych należących 
do Zamawiającego lub Wykonawcy oraz wynajem i serwis umywalek wolnostojących, znajdujących się w 
kompleksach administrowanych przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie;
Kompleksy na terenie których realizowany będzie przedmiot niniejszego zamówienia:

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 686.19 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji udzielane na zasadach, o których mowa w niniejszej 
umowie. Prawem opcji objęte jest świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy w zakresie 
maksymalnym określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla 
zamówienia podstawowego .
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego 
wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o 
udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
4. Zamawiający wymaga, aby wartości cen jednostkowych (opłata za 1 dzień najmu kabiny sanitarnej lub 
umywalki wolnostojącej, opłata za jednorazowy serwis
1 kabiny sanitarnej lub 1 umywalki wolnostojącej) zaoferowane przez Wykonawcę były jednakowe w odniesieniu 
do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.
5. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 
realizacji niniejszej umowy.
6. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania 
z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa 
opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa 
opcji.
7. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania 
zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa 
opcji.
8. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie 
zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
9. Każdorazowo oświadczenie w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostanie złożone 
przed wykorzystaniem kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w zakresie zamówienia 
podstawowego albo zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji.
10. Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystania z prawa opcji albo złożenie zamówienia w 
ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli maksymalny poziom prawa opcji, określony w Załączniku nr 
1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części 
przedmiotu umowy.
11. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, 
Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.
12. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji i nie przysługuje mu 
żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych prawem opcji lub złożenie 
zamówień
w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte prawem opcji ilości maksymalne.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie miast
i gminy - wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miast i gminy - 
wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa
w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zastosowanie skróconych terminów w niniejszym postępowaniu jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości 
realizacji zabezpieczenia sanitarnego żołnierzy
wojsk sojuszniczych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności 33 WOG.
W związku ze znaczną dynamiką i przemieszczaniem się wojsk, doszło do znacznego wykorzystania 
dotychczas zawartej umowy, a przeprowadzenie
kolejnego postępowania na ten przedmiot zamówienia z zastosowaniem podstawowych terminów do składania 
ofert doprowadził by do uniemożliwienia
zachowania ciągłości usługi co jest niedopuszczalne biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.
W związku z aktualnie panującą sytuacją geopolityczną oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zabezpieczenie 
potrzeb wojsk sojuszniczych stacjonujących w
Polsce jest zadaniem priorytetowym.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Anieli Krzywoń 1
39-460 Nowa Dęba
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej w dniu 09 maja 2022r. o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert jest niepubliczne.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
30.09.2022r

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, 
partycypuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 
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Wykonawcy zostaną odrzucone. Sytuacja, o której mowa w zadaniu poprzedzającym dotyczy zarówno ofert 
składanych indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający z uwagi na charakter niniejszego zamówienia nie przewiduje możliwości odbycia wizji lokalnej 
lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień publicznych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty.
10. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztu udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie 
art. 310 pkt 1) ustawy Pzp, tj. w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy (oraz innym podmiotom), który ma lub mógłby mieć interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
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ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do Sądu Zamówień Publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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