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                                                                                     Warszawa, dnia 15.09.2020 r. 

 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU 
 

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu  

nr WP/122/2020 na usługę serwisowania i kalibracji przyrządów do kontroli dopasowania 

masek przeciwgazowych – PORTACOUNT PRO MODEL 8030 na lata 2020 – 2022 dokonuje 

następującej zmiany treści Warunków Przetargu:  

I. Zmiana w zakresie treści załącznika nr 2 do Warunków Przetargu – Wzór umowy 

z załącznikami. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do Warunków Przetargu (Wzór umowy  

z załącznikami) poprzez jego anulowanie i dodanie nowego, aktualnego załącznika nr 3 po 

zmianie w dniu 15.09.2020 r. ( Wzór umowy z załącznikami po zmianie d dniu 15.09.2020 r.). 

Zamawiający informuję, że zmiany naniesione przez Zamawiającego zostały oznaczone 

kolorem zielonym. 

II. W Warunkach Przetargu, Rozdział I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania i kalibracji przyrządów do kontroli 

dopasowania masek przeciwgazowych – PORTACOUNT PRO MODEL 8030 na lata 

2020 – 2022. 

2. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji w przedmiotowym postepowaniu.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Opis zamówienia:    

1. Przedmiot zamówienia  

 

       Usługa serwisowania, kalibracji przyrządów do kontroli 

dopasowania masek przeciwgazowych- PortaCount 

Pro model 8030 

 

2. Ilość 
272 

3. CPV 35120000-1 

4. Inne normy Nie przewiduje się 

5. Oferty częściowe (zadania) Nie przewiduje się 



 

 

6. Oferty równoważne Nie  

7. Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 

8. Usługi dodatkowe 1.  Nie 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
1. W skład usługi serwisowej przyrządu PortaCount Pro 8030 wchodzi: 

1.1. Czyszczenie oraz kalibracja aparatu, potwierdzona certyfikatem kalibracji oraz 

raportem z wykonanego serwisu; 

1.2. Standardowy pakiet logistyczny (wymiana, uzupełnienie): 

• Alkohol izopropylowy butelka I L - 1 szt.; 

• Zestaw materiałów zużywalnych do adaptera 40 mm: 

o 15 m rurka z PCV śr. zewn. 3/16” śr. wewn. 1/8” (2x50m) 

o 200 szt. - przyssawki 

o 200 szt. - klipsy 

1.3. Cena będzie uwzględniać koszt transportu urządzeń na trasie Użytkownik -  

Wykonawca usługi - Użytkownik. W cenę wliczony będzie koszt ubezpieczenia 

przyrządu podczas transportów od/do Użytkownika. 

  

2. Informacje dodatkowe: 

2.1 Termin realizacji: do 60 dni od dnia odbioru przyrządu od Użytkownika przez 

Wykonawcę; 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania i kalibracji przyrządów do kontroli 

dopasowania masek przeciwgazowych – PORTACOUNT PRO MODEL 8030 na lata 

2020 – 2022. 

2. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji w przedmiotowym postepowaniu.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Opis zamówienia:    

1. Przedmiot zamówienia  

 

       Usługa serwisowania, kalibracji przyrządów do kontroli 

dopasowania masek przeciwgazowych- PortaCount 

Pro model 8030 

 

2. Ilość 
272 

3. CPV 35120000-1 

4. Inne normy Nie przewiduje się 

5. Oferty częściowe (zadania) Nie przewiduje się 

6. Oferty równoważne Nie  

7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 



 

 

8. Usługi dodatkowe Nie 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
1. W skład usługi serwisowej przyrządu PortaCount Pro 8030 wchodzi: 

1.1. Czyszczenie oraz kalibracja aparatu, potwierdzona certyfikatem kalibracji oraz 

raportem z wykonanego serwisu; 

1.2. Standardowy pakiet logistyczny (wymiana, uzupełnienie): 

• Alkohol izopropylowy butelka I L - 1 szt.; 

• Zestaw materiałów zużywalnych do adaptera 40 mm: 

o 15 m rurka z PCV śr. zewn. 3/16” śr. wewn. 1/8” 

o 200 szt. - przyssawki 

o 200 szt. - klipsy 

1.3. Cena będzie uwzględniać koszt transportu urządzeń na trasie Użytkownik -  

Wykonawca usługi - Użytkownik. W cenę wliczony będzie koszt ubezpieczenia 

przyrządu podczas transportów od/do Użytkownika. Transport może odbywać się za 

pośrednictwem firmy kurierskiej. 

  

2. Informacje dodatkowe: 

2.1 Termin realizacji: do 60 dni od dnia odbioru przyrządu od Użytkownika przez 

Wykonawcę. Za moment zakończenia usługi uznaje się sporządzenie „protokołu 

odbioru usługi”. 

 

III. W Warunkach Przetargu Rozdział XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE jest:  

 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZETARGU 

STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:   

1) załącznik Nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2) załącznik Nr 2 – Wzór formularza oferty; 

3) załącznik Nr 3 – Wzór umowy z załącznikami. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZETARGU 

STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:   

1) załącznik Nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2) załącznik Nr 2 – Wzór formularza oferty; 

3) załącznik Nr 3 – Wzór umowy z załącznikami po zmianie w dniu 15.09.2020 r. 

 

KOMENDANT 

  /-/ wz. płk Andrzej MAGIERA 
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