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INFORMACJE UZYSKANE W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie informuje, że po zakończonym Dialogu 

Technicznym na dostawę 2 szt. samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia, 

Zamawiający uwzględnił następujące informacje w Opisie Przedmiotu Zmówienia.  

1. Rezygnacja ze sprzętu. 

Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie 

kosztów pozyskania oraz szkolenia, zysków dot. zdolności analitycznych, zrezygnowano z: 

• chromatografu gazowego ze spektrometrem mas GC-MSMS, a zastąpiono go 

chromatografem gazowym ze spektrometrem mas GC-MS. Rozwiązanie to również 

upraszcza instalacje gazowe, 

• dygestorium w przedziale C, 

• ręcznego spektrometru ruchliwości jonów,  

• kamery termowizyjnej,  

• dawkomierzy osobistych,  

• zestawu kolometrycznego I i II, 

• sprzęt nie zainstalowanego na pojeździe (dostarczony osobno) opisanego 

w rozdziale 10.  

 

2. Rezygnacja ze sprzętu, którego zakup przełożono na inne zadania w późniejszym czasie. 

Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie   

kosztów pozyskania oraz szkolenia, zysków dot. zdolności analitycznych, zrezygnowano z:  

• chromatografu gazowego z detektorami FID i PFPD,   

• przenośnego  spektrometru Ramana,  

• przenośnego  spektrometru FTIR, 

• przenośnego  detektora FPD. 

 

3. Pozostałe wprowadzone zmiany:  

− Dopuszczano możliwie największe ograniczenie wielkości przedziału A (Wysuwanego).  
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− Dopuszczono możliwość montażu agregatu prądotwórczego na ciągniku siodłowym.  

− Zrezygnowano z systemu stabilizacji części wysuwanej.  

− Zrezygnowano z zapisów dotyczących biokomponentów w paliwie dla ciągnika siodłowego.  

− Zrezygnowano z systemu kanalizacji z automatyczną dezaktywacją ścieków.  

− Zrezygnowano z prysznica w śluzie osobowej. Prysznic w śluzie osobowej zastąpiono 

awaryjnym prysznicem w przedziale B.  

− Zrezygnowano z kaskady ciśnień w śluzie osobowej.  

− Doprecyzowano ilość i funkcjonalność dozowników w chromatografie gazowym tak by móc 

w pełni wykorzystywać automatyzację autosamplera.  

− Określono konieczność wykonania drzwi awaryjnych pozwalających wejść do laboratorium 

bez konieczności wysuwania przedziału A.  

− Ograniczono listę urządzeń zasilanych z UPS.  

− Doprecyzowano zapisy dotyczące rodzaju podwozia.  

− Dostosowano wymagania dla sprzętu łączności do obecnie obowiązujących przepisów.  

− W związku z wyeliminowaniem części sprzętu zmianie uległy kryteria punktowe. 

Zrezygnowano z punktacji przedłużonej gwarancji dla sprzętu i ciągnika siodłowego,  

a zastąpiono punktacją wcześniejszej realizacji zamówienia. Na taką ocenę ma wpływ 

a. sytuacja związana z ogólnymi zagrożeniami biologicznymi na arenie międzynarodowej, 

b. intensyfikacja częstotliwości pojawiania się nowych zagrożeń związanych z czynnikami 

biologicznymi, które w krótkim czasie mogą stanowić istotne zagrożenie dla obywateli, 

c. brak możliwości odpowiedzi ze strony służb, w związku z brakiem na wyposażeniu 

tego typu pojazdu z takimi możliwościami detekcyjnymi.  

 


