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                                                                                         Warszawa, dnia 07.02.2019 r. 
 

           

ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA        

NUMER POSTĘPOWANIA: D/198/2018 

 

           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza 

Logistyczna informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu metrologicznego, 

dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

I. W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  

ROZDZIAŁ XII; MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

jest: 

1.  Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.   

w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie 

zamawiającego, budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

1.  Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.   

w terminie do dnia 26.02.2019 r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie 

zamawiającego, budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

 

II. W  Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2 Zestaw 

kalibracyjny ciśnienia lub równoważny* , Szczegółowe wymagania techniczne  

i metrologiczne, Kryteria podstawowe przetwornika ciśnienia DRUCK IDOS 20 bar, 

tabela - pkt 4 - Waga 

jest:  
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Kryteria podstawowe przetwornika ciśnienia DRUCK IDOS 20 bar 

4. Waga nie więcej niż 0,4 kg 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Kryteria podstawowe przetwornika ciśnienia DRUCK IDOS 20 bar 

4. Waga nie więcej niż 0,5 kg 

 

III. W  Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2, Zestaw 

kalibracyjny ciśnienia lub równoważny* , Szczegółowe wymagania techniczne  

i metrologiczne, Wymagania dodatkowe, pkt 5  

jest:  

5. Walizka transportowa mieszcząca wszystkie elementy stanowiska i zapewniająca 

bezpieczny transport w każdym położeniu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

5. Walizka transportowa mieszcząca wszystkie elementy stanowiska i zapewniająca 

bezpieczny transport w każdym położeniu. Walizka wraz z zestawem nie może ważyć 

więcej niż 1,3 kg. 
 

IV. W Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 3, Analizator 

widma typu Keysight N9030B lub równoważny, Szczegółowe wymagania techniczne  

i metrologiczne, Kryteria podstawowe, tabela, pkt 8; 12; 13. 

jest:  

8. Zakres tłumika wejściowego nie mniej niż od 0 dB do 70 dB  

(z krokiem do 2 dB) 

12. DANL @ 50MHz 

przedwzmacniacz wyłączony:  

nie więcej niż -155 dBm 

przedwzmacniacz włączony:  

nie więcej niż -165 dBm 

13. Interfejsy i wyjścia 

nie mniej niż 1 x GPIB 

nie mniej niż 2 x USB 3.0 

nie mniej niż 1 x LAN 

wyjście 10 MHz (do synchronizacji) 

wejście 10 MHz (do synchronizacji) 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

8. Zakres tłumika wejściowego 

(mechaniczny) 

nie mniej niż od 0 dB do 70 dB  

(z krokiem do 2 dB) 
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12. DANL @ 50MHz 

przedwzmacniacz wyłączony:  

nie więcej niż -154 dBm 

przedwzmacniacz włączony:  

nie więcej niż -165 dBm 

13. Interfejsy i wyjścia 

nie mniej niż 1 x GPIB 

nie mniej niż 2 x USB (standard 2.0 lub 

nowszy) 

nie mniej niż 1 x LAN 

wyjście 10 MHz (do synchronizacji) 

wejście 10 MHz (do synchronizacji) 

 

V. W  Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 5, Mostek rlc 

typ E4980AL lub równoważny, Szczegółowe wymagania techniczne i metrologiczne, 

Kryteria podstawowe, tabela, pkt 4 

jest:  

4. Zakres wyświetlanych 

wartości: 

dla CS i CP 

co najmniej od 1,000000 aF do 999,9999 EF 

dla LS i LP 

co najmniej od 1,000000 aH do 999,9999 EH 

dla D 

co najmniej od 0,000001 do 9,999999 

dla Q 

co najmniej od 0,01 do 99999,99 

dla R, RS, RP, X, Z, RDC 

co najmniej od 1,000000 aΩ do 999,9999 EΩ 

dla G, B, Y 

co najmniej od 1,000000 aS do 999,9999 ES 

dla VDC 

co najmniej od 1,000000 aV do 999,9999 EV 

dla IDC 

co najmniej od 1,000000 aA do 999,9999 EA 

dla θr 
co najmniej od 1,000000 arad do 3,141593 rad 

dla θd 

co najmniej od 0,0001 deg do 180,0000 deg 

dla Δ% 

co najmniej od 0,0001 % do 999,9999 % 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

4. Zakresy i błędy 

pomiarowe L, C: 

Zakres pomiarowy pojemności C co najmniej od 10 fF do 

100 mF 

Błędy pomiaru C, przy częstotliwości pomiarowej 1 kHz, 

nie większe niż: 

0,1% dla  zakresu od 1 nF do 1 µF, 

0,3% dla wartości 100 pF, 10 µF, 100 µF, 

1,0% dla wartości 1 mF, 

10% dla wartości 10 pF, 10 mF. 
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Zakres pomiarowy indukcyjności L co najmniej od 1 nH 

do 100 kH 

Błędy pomiaru L, przy częstotliwości pomiarowej 1 kHz, 

nie większe niż: 

0,1% dla  zakresu od 10 mH do 10 H, 

0,3% dla wartości 1 mH, 100 H, 

1,0% dla wartości 100 µH, 1kH, 

10% dla wartości 10 µH, 10kH. 
 

VI. Zmiana w zakresie treści Załącznika nr 3a do Formularza oferty –   Parametry 

techniczne sprzętu oferowanego przez wykonawcę.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3A do Formularza oferty – Parametry 

techniczne sprzętu oferowanego przez wykonawcę, poprzez jego anulowanie i dodanie 

nowego, aktualnego  załącznika nr 3A do Formularza oferty – Parametry techniczne 

sprzętu oferowanego przez wykonawcę  po zmianie w dniu 07.02.2019 r.  

 

VII. W Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu umowy (stanowiący załącznik nr 5 do 

SIWZ), pkt 2. Wymagania dodatkowe dla poszczególnych zadań, Zadanie nr 2, 

Wymagania dodatkowe: 

jest:  

5. Walizka transportowa mieszcząca wszystkie elementy stanowiska i zapewniająca 

bezpieczny transport w każdym położeniu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

5. Walizka transportowa mieszcząca wszystkie elementy stanowiska i zapewniająca 

bezpieczny transport w każdym położeniu. Walizka wraz z zestawem nie może ważyć 

więcej niż 1,3 kg. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień oraz dokonaniu zmian 

treści SIWZ, przedłuża termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 26.02.2019 r. do godz. 08:00. Pozostałe warunki 

składania ofert, określone w SIWZ, pozostają bez zmian.   

 

KOMENDANT  

 

/-/wz. płk Andrzej MAGIERA 

 

 


