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Bydgoszcz, dnia 02.03.2016

WIO£-SSZP.272.01.2016
Nazwa zamowienia: Dostawa cz§sci do aparatury wraz z naprawa. i przegla,dem.

ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
dokonuje zmiany tresci Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (siwz)
w nastepuj^cy sposob:

- pkt 3.2 siwz ..Szczeqotowv opis przedmiotu zamowienia", przed zmiana brzmi:

CPV: 38400000-9
50411000-9

Przedmiotem zamowienia jest:
1) dostawa wraz z wymiana. dwoch kardridzy ztotych oraz dwoch grzatek do kardridzy detektora

analizatora automatycznego rteci Tekran model 2527A o numerze seryjnym 3252,
zainstalowanego na stacji w Borach Tucholskich w miejscowosci Zielonka.

2) wykonanie przegla.du wwym. analizatora obejmuj^cego nastepuja_ce czynnosci:
kontrola temperatury pracy zrodta permeacyjnego,
kontrola szczelnosci catego ukladu doprowadzenia i analizy probki powietrza,
kontrola wielkosci przeptywu,
wymiana filtrow,
optymalizacja ustawienia lampy,
ustawienie geometryczne lampy,
ustalenie napieciowego punktu pracy lampy,
kalibracja aparatu za pomoca, zrodta wewnetrznego,
kontrola pracy zrodta permeacyjnego za pomoc^ wzorca zewnetrznego.

Czynnosci przegl^du oraz naprawy musza_ bye wykonane w miejscu instalacji analizatora.
Wszystkie czynnosci muszq bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyk^ inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez wykonawc^ musza. odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musz^ bye wykonywane w miejscu, w ktorym zainstalowana jest aparatura, tj.
na stacji w Borach Tucholskich w miejscowosci Zielonka.
Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowia.zuje si? wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca udzieli minimum 6 - miesiecznej gwarancji na wymienione czesci oraz ich wymiane.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyle ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, Zamawiaj^cy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.
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- Po zmianie pkt 3.2 siwz ..Szczegdfowv opis przedmiotu zamowienia" - otrzymuje brzmienie:

CPV: 38400000-9
50411000-9

Przedmiotem zamowienia jest:
1) dostawa wraz z wymianq dwoch kardridzy zfotych oraz dwoch grzatek do kardridzy detektora

analizatora automatycznego rteci Tekran model 2527A o numerze seryjnym 3252,
zainstalowanego na stacji w Borach Tucholskich w miejscowosci Zielonka.

2) wykonanie przegl^du wwym. analizatora obejmuj^cego nastepuja.ce czynnosci:
kontrola temperatury pracy zrodta permeacyjnego,
kontrola szczelnosci catego ukladu doprowadzenia i analizy probki powietrza,

• kontrola wielkosci przeptywu,
wymiana filtrow,
optymalizacja ustawienia lampy,

• ustawienie geometryczne lampy,
ustalenie napieciowego punktu pracy lampy,
kalibracja aparatu za pomoca_ zrodta wewnetrznego,
kontrola pracy zrodta permeacyjnego za pomoca. wzorca zewnetrznego.

Czynnosci przeglajdu oraz naprawy musza. bye wykonane w miejscu instalacji analizatora.
Wszystkie czynnosci musza_ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra_ praktyk^ inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez wykonawce musza^ odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane w miejscu, w ktorym zainstalowana jest aparatura, tj.
na stacji w Borach Tucholskich w miejscowosci Zielonka.
Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca udzieli minimum 6 - mie$i$cznej gwarancji na using? wymiany czqsci.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w
okreslenia norm i parametrow, Zamawiaja.cy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.

celu

W konsekwencji powyzszego Zamawiaj^cy dokonuje zmiany wzoru Formularza Ofertowego,
stanowia_cego zatqcznik nr 1 do siwz. Wzor Formularza ofertowego w brzmieniu po zmianie stanowi
zat^cznik do niniejszego pisma.

W celu wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiajqcy dokonuje zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert w nastepuj^cy sposob:
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 07.03.2016 r., godz. 12.00.
Otwarcie ofert nast^pi w dniu 07.03.2016 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja^cego:
ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 32 II pietro.

W konsekwencji powyzszego opakowanie oferty powinno bye oznaczone w nastepuj^cy sposob:
..Oferta na Dostawe czesci do aparatury wraz z naprawa i przegladem - nie otwierac przed dniem 7
marca 2016r. godz.12.30".
Pozostate zapisy SIWZ pozostaj^ bez zmian.

w z. KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO
INSPBtUtJRA '

Zatqcznik:
Wzor Formularza ofertowego

\
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WIO6-SSZP.272.01.2016
Zat^cznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

Zamawiaja.cy: INSPEKCJA OCHRONY &RODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ..Dostawa czesci do aparatury wraz z naprawa i przegladem"

Nazwa wykonawcy/wykonawcow w przypadku oferty wspolnej:

Ad res:

NIP: e-mail:

telefon: telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Dostawe czesci do aparatury wraz z
naprawa. i przegladem"" oswiadczam/y, ze:

1. sktadam/y ofert? na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowiazuje/my sie do
wykonania zamdwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Ogolnych warunkach umowy" za kwote:

cena netto zt (stownie: )

podatek VAT zt (stownie: )

cena brutto zt (stownie: )

Termin realizacji: dni (maksymalnie 30 dni)



2. Nastepuja^ce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwi^zanych niniejsza. ofert^ na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od uptywu terminu sktadania ofert.

4. Oswiadczamy, ze na ustuge wymiany czesci udzielamy Kupuja^cemu, niezaleznie od uprawnieh
z tytutu rekojmi, gwarancji na okres miesiecy licz^c od dnia podpisania protokotu
odbioru, o ktorym mowa w siwz.

miejscowosc, data

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia.
imienn^)


