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  21. Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 

                     Świdwin 09.06.2022 r.  

    Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych 

„Wymiana urządzeń i elementów instalacji w kotłowniach oraz węzłach 21 BLT  

w Świdwinie” Sygnatura sprawy RG/32/2022  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń i elementów instalacji  

w kotłowniach oraz węzłach 21 BLT w Świdwinie w ramach przygotowania do 

sezonu grzewczego 2022/2023, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

opisanymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia – specyfikacja techniczna. 

2) Charakterystyka urządzeń oraz przebieg prowadzonych czynności określa 

poniższe zestawienie: 

 

Lp. Lokalizacja Nazwa  urządzenia ilość  Zakres prac  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotłownia nr 

54/1964  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pompy stabilizacyjne np. 

Grundfostyp CR 4-60lub 

równoważny o parametrachnie 

gorszych niż: 

Prędkość pompy2900 obr/min 

Przepływ znamionowy 6 m³/h 

Wysokość podnoszenia 36.8 m 

Liczba wirników 6 

Wirniki 6 

Niski poziom NPSH Nie 

Kod uszczelnienia wału BUBE 

2 (szt.) wymiana, uruchomienie 

2 

termometr kontaktowy np. 

Wika TGS 73.160 

lrównoważny  o parametrach 

nie gorszych niż: 

Tarcza o średnicy 160mm 

Zakres temperatury na foto  

0°C...+150°C  ( teraz 

katalogowo 0°C...+160°C ) 

Rozdzielczość: 2°C 

Styki 821.11  (dwie wskazówki 

nastawne 1xNO + 1xNO) 

Kapilara 6mb  

Forma złącza 1, czujnik gładki 

(bez gwintu) wymiary  

8x200mm 

Sposób montażu termometru z 

kapilarą: wspornik aluminiow 

1 (szt.) 

wymiana, konfiguracja 

z szafą sterowniczą, 

uruchomienie 
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Kotłownia nr 

54/1964 

 

zawór regulacyjny DN 100 

wraz z siłownikiem, 

przełącznikiem pomocniczym i 

potencjometrem np. Siemens 

lub równoważny  o parametrach 

nie gorszych niż: 

Napięcie pracy: 24 [V] AC 

Pobór mocy: 120 [VA] 

Zakres roboczy: 0…10 [V] DC 

Sygnał sterujący: 0...10 [V] 

DC, 4...20 [mA] 

Czas pozycjonowania: 2 [s] 

Sprężyna powrotna: A->AB 

zamknięty 

1 (szt.) 

wymiana, regulacja z 

szafą sterowniczą, 

uruchomienie 

4 

zawór regulacyjny DN 20 wraz 

z siłownikiem, przełącznikiem 

pomocniczym i 

potencjometrem np. 

Siemenslub równoważny  o 

parametrach nie gorszych niż: 

napięcie zasilania 230 V AC 

sygnał sterujący 3-stawny 

siła nominalna 700 N 

skok 20 mm 

1 (szt.) 

wymiana, regulacja z 

szafą sterowniczą, 

uruchomienie 

5 
Kotłownia nr 

30/1964 

uzupełnienie dozownika  

preparatem np. EPUROCET 

P130S lub równoważny  o 

parametrach nie gorszych niż: 

Produkt wytwarzany zgodnie z 

zaleceniami F.D.A (Food 

&Drug Administration) 

§173.310, przeznaczony do 

ochrony antytykorozyjnej i 

antyosadowej układów kotłów 

parowych, w których para ma 

bezpośredni kontakt z 

produktami spożywczymi, z 

wyjątkiem mleka i produktów 

mlekopochodnych. 

20 (kg) 
uzupełnienie, regulacja 

dozowania preparatu 

6 Węzeł nr 3/1964 

zawór bezpieczeństwa cwu np. 

Armak typu SI 2501 25/50lub 

równoważny  o parametrach nie 

gorszych niż: 

siedlisko:X39CrMo17-1 

kadłub: EN-GJL-250 

grzyb:X39CrNiMo17-1 

dzwon: EN-GJS-400-15 

kołpak: EN-GJL-250 

trzpień: X20Cr13 

1 (szt.) 
wymiana, regulacja, 

odbiór UDT 
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7 

Węzeł nr 

22/1964 

wymiana zaworu 

kołnierzowego przy pompach 

c.o. DN 80,PN16/115 mm 

1 (szt.) wymiana, uruchomienie 

8 

wymiana zaworu zwrotnego 

DN 75 przy  pompach c.o. 
1 (szt.) wymiana, uruchomienie 

9 
Węzeł nr 

71/1964 

zawór bezpieczeństwa 6 bar 

DN 20 np.Afriso llub 

równoważny  o parametrach nie 

gorszych niż: 

ciśnienie otwarcia zaworu: 6 

bar 

przyłącza: Rp¾"x Rp1" 

maksymalna moc instalacji wg 

UDT: 123.5 kW 

maksymalna moc instalacji wg 

TUV: 100 kW 

1 (szt.) 
wymiana, regulacja, 

odbiór UDT 

10 
Węzeł nr 

80/1964 

pompa cyrkulacji - stam-z nova 

np. WILOlub równoważny  o 

parametrach nie gorszych niż 

max. przepływ 0,4, wys. 

podnoszenia 0,3,  

max ciśnienie robocze 10 bAR 

1 (szt.) wymiana, uruchomienie 

11 
Węzeł nr 

90/1964 

zawór regulacyjny np.Siemens 

lub równoważny  o parametrach 

nie gorszych niż: 

-siłownik 400N 5,5 mm , 24V  

1 (szt.) Wymiana siłownika 

12 

Kotłownia nr 

33/6019 

pompa np. LFP typ 

PCOW25/4lub równoważny  o 

parametrach nie gorszych niż: 

Wydajność max  max- 

50L/min 

Wysokość podnoszenia max 

4m / 0,4bar 

Zasilanie 230V 

Średnica króćców 1" śrubunek 

Przeznaczenie Do C.O. 

Moc silnika 1 bieg 28W 

Moc silnika 2 bieg 44W 

Moc silnika 3 bieg 63W 

Rozstaw 180mm 

Max temp. wody 110oC 

1 (szt.) wymiana, uruchomienie 

13 

pompa obiegowa np .LFP 50 

POT 120o parametrach 

równoważnych lub nie 

gorszych niż: 

zasilanie 3 x 380V 50Hz  

pobór pradu 0,47A do 1,75A 

Max Moc 265 W do 940 W 

Max podnoszenie max 12m, 

wydajność max 33m/h 

1 (szt.) wymiana, uruchomienie 
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2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

realizacja od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r. 

3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz oferty cenowej wg załączonego do ogłoszenia wzoru, 

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym: 

Cenę oferty stanowi suma wartości brutto w poszczególnych wierszach, wskazanych 

w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

Wartość brutto w poszczególnych wierszach stanowi iloczyn cen jednostkowych 

(wartości brutto) i ilości. 

Cena jednostkowa to wartość brutto dla jednej jednostki miary we wskazanych 

pozycjach. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu 

zamówienia. 

5. Zamawiający w każdym czasie bez podania przyczyny może unieważnić 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem dedykowanej Platformy 

zakupowej, o której mowa w pkt. 8 ogłoszenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu do wysokości posiadanych 

środków, 

b) zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych 

załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert, o czym 

poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając 

stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało 

ogłoszenie 

c) nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie, 

d) wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, 

e) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i innych, 

f) wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy 

celem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

a) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/21blot. Platforma zakupowa dostępna jest 

również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.21blt.wp.mil.pl, w zakładce BIP – Ogłoszenia. 

b) Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego, który stanowi 

załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz zamieszczona jako plik na Platformie, poprzez 

komunikat „Złóż ofertę”. 

c) Oferta musi zawierać pełen zakres asortymentu, 

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób niż powyżej. 

e) Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 

podpis zaufany czy osobisty. 

9. Sposób oceny ofert: 

1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%; 

2) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone  zgodnie  ze  wzorem:  

cena   oferty   najniższej/cena    oferty    badanej    x    100    x    100%. 

https://platformazakupowa.pl/pn/21blot
https://platformazakupowa.pl/pn/21blot
http://www.21blt.wp.mil.pl/
http://www.21blt.wp.mil.pl/
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Oferta  najkorzystniejsza  to  ta,   która   uzyska   największą   ilość   punktów   

w kryterium cena, z zastrzeżeniem, że punkty zostaną przyznane dla każdego 

zadania oddzielnie; 

3) Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół. Protokół jest jawny i zostanie 

zamieszczony na Platformie zakupowej, o której mowa powyżej. 

10. Termin złożenia oferty cenowej: 

Formularz oferty cenowej należy złożyć w terminie: 

do dnia 20.06.2022 roku, do godz. 10.05. 

11.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Agata Wietrak, za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, 

udostępnionego na Platformie. 

12. Informacja RODO: 

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

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO 

informuję, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest 21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin; NIP 672-17-59-451, tel.: 

261-533-252*; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin jest pani Monika Stachowicz, kontakt: 

21blt@ron.mil.pl, tel.: 261-533-252*; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem 

o udzielanie zamówienia prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu związanych z realizacją  

obowiązków 21. BLT  jako  Zamawiającego,  które  wynikają      z obowiązujących 

przepisów prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia 

ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym  

z  prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu   o przesłanki legalizujące 

przetwarzanie danych osobowych wymienione  w art.  6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

4) Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres tego postępowania oraz 

przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast 

przechowywane – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji –  przez okres 5 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia. 

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy    

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Państwa dane 

osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z przepisów prawa. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, 

usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych 

przetwarzające dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 

pocztową lub kurierską. 

6) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych 

osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

mailto:21blt@ron.mil.pl
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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 uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

7) Administrator  danych  zobowiązuje  Państwa  do  poinformowaniu  o  zasadach 

i  sposobie  przetwarzania  danych  wszystkie  osoby  fizyczne   zaangażowane  

w realizację umowy. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
**   Wyjaśnienie:    skorzystanie   z   prawa   do   sprostowania   nie    może    skutkować    zmianą   wyniku   postępowania    o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1. Specyfikacja Techniczna  

2. Formularz oferty cenowej 

 

 

 

 

DOWÓDCA 

21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

z upoważnienia 

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 

/-/ Agnieszka OBSZYŃSKA 


