
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekujących, w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Buski – STOP

koronawirusowi!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BUSKI

1.2.) Oddział zamawiającego: POWIAT BUSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009350

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Adama Mickiewicza 15

1.4.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.busko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.busko.pl/pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212808/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-17 12:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00211937/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Zadanie 1: dostawa bramki dezynfekującej – 1 szt.
(Kurtyna (rama) wykonana ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika na środek do dezynfekcji: min. 5l, samoczynne
uruchomienie po wykryciu ruchu: wyzwolenie działania dysz dozujących płyn za pomocą czujnika ruchu, bez konieczności
używania przycisków, minimum 6 dysz spryskujących/ zamgławiających, zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z
możliwością ciągłego zasilania z sieci, możliwość montażu kółek (z blokadami), w celu wykorzystania jako urządzenie
mobilne, stabilna konstrukcja uniemożliwiająca przewrócenie się urządzenia, wymiary w świetle przejścia: min. 900 x 2100,
mata higieniczna w przejściu, brak progu w przejściu.

Po zmianie: 
Zadanie 1: dostawa bramki dezynfekującej – 1 szt.
• Do dezynfekcji osób w ubraniu cywilnym i roboczym.
• Rama kurtyny wykonana ze stali.
• Pojemność zbiornika na środek do dezynfekcji: min. 5l lub możliwość pobierania środka do dezynfekcji bezpośrednio z
butli.
• Samoczynne uruchomienie po wykryciu ruchu: wyzwolenie działania dysz dozujących płyn za pomocą czujnika ruchu, bez
konieczności używania przycisków. 
• Minimum 4 dysze spryskujące / zamgławiające. 
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• Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z możliwością ciągłego zasilania z sieci,
• Zamontowane kółka (z możliwością blokady). 
• Stabilna konstrukcja uniemożliwiająca przewrócenie się urządzenia.
• Wymiary w świetle przejścia: min. 900 x 2100, 
• Brak progu w przejściu.
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