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     Warszawa, dnia 20.11.2020 r. 

 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU 

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/155/2020 

 

Zamawiający  - 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu na  

dostawę sprzętu i wyposażenia zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA-

spektometry/detektory skażeń dokonał następującej zmiany treści Warunków Przetargu: 

 

I. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia  

Zadanie 3 Detektor skażeń chemicznych działający w oparciu o spektrometrię 

ruchliwości jonów IMS lit. i ) jest: 

Przyrząd powinien: 

i) mieć masę całkowitą do wykonania analizy nie większa niż 0,70 kg, 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

i) mieć masę całkowitą do wykonania analizy nie większa niż 0,70 kg. Dopuszcza się 

zaoferowanie przyrządu którego waga wynosi 0,77 kg. 

 

II. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia Zadanie 

1 Spektrometr Ramana  lit. d ) jest: 

Przyrząd powinien: 

d) być zdolny do wykonywania pomiaru przez opakowania, pojemniki, 

zabezpieczenia nieprzezroczyste, 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

d) być zdolny do wykonywania pomiaru przez opakowania, pojemniki, 

zabezpieczenia nieprzezroczyste (substancji chemicznych przez kolorowe  

i nieprzezroczyste tworzywa sztuczne, ciemne szkło, papier, tekturę, worki, 
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tkaniny z wyłączeniem opakowań metalicznych) 

 

III. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia Zadanie 

1 Spektrometr Ramana  lit. e ) jest: 

Przyrząd powinien: 

e) posiadać wyjście lasera na wysięgniku umożliwiającym samodzielne ustawienie 

go w stosunku do próbki, 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

d) posiadać wyjście lasera na wysięgniku umożliwiającym samodzielne ustawienie 

go w stosunku do próbki. Dopuszcza się zaoferowanie przyrządu posiadającego 

wyjście lasera w przystawce do pobierania/analizowania próbki, połączonej  

bezpośrednio z przyrządem i tym samym niewymagającego wysięgnika. 

 

IV. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia Zadanie 

6 Detektor płomieniowo-fotometryczny  lit. h ) jest: 

Przyrząd powinien: 

h) mieć możliwość pracy przy zasilaniu z zewnętrznego źródła prądu  

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

h) mieć możliwość pracy przy zasilaniu z zewnętrznego źródła prądu. Dopuszcza się 

detektor bez możliwości pracy przy zasilaniu z zewnętrznego źródła prądu, jeśli 

wraz z detektorem dostarczone zostaną dwa zestawy akumulatorów 

zapewniające 24-o godziną pracę detektora (2 x po 12 godzin nieprzerwanej 

pracy. 

 

V. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia Zadanie 

8 Urządzenie do wstępnej identyfikacji izotopów promieniotwórczych  lit. d ) jest: 

Przyrząd powinien: 

  d) umożliwiać dokonywanie pomiaru mocy dawki oraz dawki promieniowania 

jonizującego, w zakresie minimum od 0,000 µSv/h do 10 mSv/h dla mocy dawki 
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oraz minimum od 0,000 µSv do 1 Sv dla dawki. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

  d) umożliwiać dokonywanie pomiaru mocy dawki oraz dawki promieniowania 

jonizującego, w zakresie minimum od 0,000 µSv/h do 10 mSv/h dla mocy dawki 

oraz minimum od 0,000 µSv do 1 Sv dla dawki. Dopuszcza się zaoferowanie 

przyrządu bez możliwości pomiaru dawki. 

 

VI. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia Zadanie 

8 Urządzenie do wstępnej identyfikacji izotopów promieniotwórczych  lit. s ) jest: 

Przyrząd powinien: 

  s) być odporny na pył i wodę zgodnie z wymogami klasy ochrony co najmniej IP 

67.  

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

  s) być odporny na pył i wodę zgodnie z wymogami klasy ochrony co najmniej IP 

67. Dopuszcza się urządzenie które jest odporne na pył i wodę zgodnie  

z wymogami dla klasy ochronnej co najmniej IP 65 

 

 

VII. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia 

Zadanie 10 Indywidualny dozymetr z czytnikiem jest: 

Zestaw powinien:  

a) posiadać emiter sygnału akustycznego informujący o przekroczeniu dopuszczalnej 

wartości progowej promieniowania, 

b) mieć możliwość prowadzenia kontroli i rejestracji dawki napromieniowania 

żołnierzy, 

c) mieć możliwość bezpośredniego odczytu pochłoniętej dawki, 

d) mieć możliwość manualnego resetowania, 

e) mieć możliwość ustawiania progów alarmowych,  

f) mieć możliwość indywidualnego przypisania do żołnierza, 

g) mieć małe rozmiary (maksymalnie: 90x50x10 mm i wagę do 100g), 

h) pracować w zakresie temperatur -20oC do +50oC, 
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i) mieć możliwość pomiaru dawki od poziomu tła do 10Sv, 

j) być odporny na odkażalniki stosowane w SZ RP w procesie likwidacji skażeń. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

  Zestaw powinien:  

a) posiadać emiter sygnału akustycznego informujący o przekroczeniu dopuszczalnej 

wartości progowej promieniowania, 

b) mieć możliwość prowadzenia kontroli i rejestracji dawki napromieniowania 

żołnierzy, 

c) mieć możliwość bezpośredniego odczytu pochłoniętej dawki, 

d) mieć możliwość manualnego resetowania, 

e) mieć możliwość ustawiania progów alarmowych,  

f) mieć możliwość indywidualnego przypisania do żołnierza, 

g) mieć małe rozmiary (maksymalnie: 90x50x10 mm i wagę do 100g), 

h) pracować w zakresie temperatur -20oC do +50oC, 

i) mieć możliwość pomiaru dawki od poziomu tła do 10Sv, 

j) być odporny na odkażalniki stosowane w SZ RP w procesie likwidacji skażeń, 

k) dozymetr powinien rejestrować: 

- promieniowanie gamma  - γ; 

- promieniowanie  rentgenowskie  - X. 

 

VIII. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia    

Zadanie 10 Indywidualny dozymetr z czytnikiem lit c)  jest: 

Zestaw powinien:  

c) mieć możliwość bezpośredniego odczytu pochłoniętej dawki, 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

  Zestaw powinien:  

c) mieć możliwość bezpośredniego odczytu pochłoniętej dawki, oraz mieć 

możliwość doraźnego zablokowania takiego odczytu. 

 



 Strona 5 
 

IX. W Warunkach Przetargu Rozdział I Określenie przedmiotu zamówienia 

Zadanie 10 Indywidualny dozymetr z czytnikiem jest: 

Z przyrządem powinien zostać dostarczony: 

a) czytnik dozymetrów umożliwiający zerowanie ich ustawień (o ile taka funkcja nie 

jest wbudowana w dozymetr), 

b) walizka transportowa. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Z przyrządem powinien zostać dostarczony: 

a) czytnik dozymetrów umożliwiający zerowanie ich ustawień (o ile taka funkcja nie 

jest wbudowana w dozymetr), 

b) czytnik dozymetrów powinien posiadać również możliwość konfigurowania i 

aktywacji dozymetrów oraz przypisywania ich dla konkretnego użytkownika, a 

także ewidencjonowania danych odczytanych ze znacznej liczby dozymetrów, 

c) czytnik dozymetrów powinien zapewnić zdalny odczyt danych z dawkomierza 

także w wówczas, gdy dawkomierz znajduje się pod umundurowaniem lub 

odzieżą ochronną użytkownika, 

d) walizka transportowa. 

 

X. W Warunkach Przetargu, Rozdział VII SPOSÓB ZŁOŻENIA I PRZYGOTOWANIA 

OFERT w pkt. 4 jest: 

 4.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: "Oferta  

w przetargu na dostawę sprzętu i wyposażenia zespołu pobierania prób 

CBRN-LAB-SIBCRA- spektometry/detektory skażeń, nie otwierać do dnia 

23.11.2020 do godz. 09:00" oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz  

z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z 

nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanych zapisów i nadaje im nowe brzmienie: 
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4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: "Oferta  

w przetargu na dostawę sprzętu i wyposażenia zespołu pobierania prób 

CBRN-LAB-SIBCRA- spektometry/detektory skażeń, nie otwierać do dnia 

25.11.2020 do godz. 09:00" oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz  

z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z 

nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

 

 

XI. W Warunkach Przetargu, Rozdział VIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 

OFERT  w pkt. 1 jest 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2020r. o godz. 08:00 (za termin 

złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanych zapisów i nadaje im nowe brzmienie: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2020r. o godz. 08:00 (za termin 

złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 

 

 

XII. W Warunkach Przetargu, Rozdział XI TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT  

pkt. 1 jest: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2020r., o godzinie 09:00, w siedzibie 

zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia 

komisji w trakcie otwarcia ofert. 

 

 Zamawiający zmienia treść przytaczanych zapisów i nadaje im nowe brzmienie: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.11.2020 r, o godzinie 09:00, w siedzibie 

Zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia 

komisji w trakcie otwarcia ofert. 
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       W wyniku dokonanej zmiany treści Warunków Przetargu, Zamawiający wydłuża 

termin składania ofert do dnia 25.11.2020r. do godz. 08:00.    

 

 

 

  KOMENDANT 

/-/ płk Piotr CALAK 


