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                                                                                     Warszawa, dnia 26.05.2022 r. 

 

 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU 
 

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu  

nr WP/108/2022 na dostawę środków indykacyjnych dokonuje następującej zmiany treści 

Warunków Przetargu:  

 

I. W załączniku nr 1 do Warunków Przetargu – Opis przedmiotu zamówienia pkt 

2.5 jest:  

Zestawy środków wskaźnikowych do GSA-12 powinny być wykonane zgodnie  

z Wymaganiami Technicznymi WT-0579/Chem. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Zestawy środków wskaźnikowych do GSA-12 powinny być wykonane zgodnie  

z Wymaganiami Technicznymi WT-0579/Chem Wydanie 2. 

II. W załączniku nr 1 do Warunków Przetargu – Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 

jest:  

5. Sposób oceny OiB: 

5.1. Wyroby, o których mowa w pkt. 1 i 2  podlegają ocenie zgodności OiB zgodnie  

z Ustawą z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2018.114 t.j. z dnia 

2018.01.12). Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych 

w  Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu  

i trybu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 7 – Wojskowe 

urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych 

wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające 
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wymienionym materiałom, poz. 3 – Sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń, 

w tym kontroli napromieniowania (Dz.U.2018.1385 z dnia 2018.07.19 z późn. zm.), 

tryb III (trzeci) oceny zgodności. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:  

5. Sposób oceny OiB: 

5.1.Wyroby, o których mowa w pkt. 1 i 2  podlegają ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą 

z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2018.114 t.j. z dnia 2018.01.12). 

Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w  Rozporządzeniu 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu 

wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu prowadzenia oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. 

Rozporządzenia, Grupa 7 – Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji 

materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz 

środki przeciwdziałające wymienionym materiałom, poz. 3 – Sprzęt i środki do rozpoznania 

i kontroli skażeń, w tym kontroli napromieniowania (Dz.U.2018.1385 z dnia 2018.07.19 z 

późn. zm.), tryb III (trzeci) oceny zgodności.  

Zamawiający zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 stycznia 

2013 roku zastrzega sobie możliwość wyrażenia zgody na przeprowadzenie oceny 

zgodności w innym trybie zamawianego asortymentu na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

III. W załączniku nr 4 do Warunków Przetargu – wzór umowy, § 4 SPOSÓB 

WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, pkt. 7 jest:  

7. Wyrób podlega ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa w trybie III1, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.   

 

 
1 1Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności i wystawienie deklaracji zgodności OiB w trybie I (pierwszym) pod 

warunkiem, że Wykonawca złoży dodatkowe Oświadczenie, że posiada wiedzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie 

spowodował zagrożeń o których mowa (spełnia wymóg) w §5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 

2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. 2013 poz. 136) a także dostarczy pozytywny 

wynik sprawdzenia przez instytucję uprawnioną, na zgodność z normą obronną NO-42-A215 2007  i wymaganiami 

instrukcyjnymi w zakresie technologii wykonywania pomiarów przy użyciu przyrządów PChR-54M i PPChR.      (Wykaz 

instytucji: wcnjk.wp.mil.pl) 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

7. Wyrób podlega ocenie zgodności dla wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa w trybie III1 zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Zamawiający zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 stycznia 2013 

roku zastrzega sobie możliwość wyrażenia zgody na przeprowadzenie oceny zgodności  

w innym trybie zamawianego asortymenty na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

 

 

                KOMENDANT 

                     /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI  

 


