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                                                                             Warszawa, dnia 20.11.2020 r. 

 
                                                                                                             

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU  

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/155/2020 

 
        

Zamawiający  - 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu na 

dostawę sprzętu i wyposażenia zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA-

spektometry/detektory skażeń wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Warunków 

Przetargu następującej treści:  

 

Wniosek nr 1 

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę sprzętu i wyposażenia 

zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA – spektrometry/detektory skażeń, 

zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania. 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w zadaniu nr 3 – detektor skażeń chemicznych działający w oparciu  

o spektrometrię ruchliwości jonów IMS, wymaga aby urządzenie posiadało masę 

całkowitą do wykonania analizy nie większą niż 0,7 kg. Czy Zamawiający dopuści 

 urządzenie którego waga wynosi 0,77kg? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie którego waga wynosi 

0,77 kg i dokona stosownej zmiany w przedmiocie sprawy. 

 

Wniosek nr 2 

 

Zgodnie z SIWZ oraz zawartymi tam danymi uzupełniającymi,  Zamawiający nie 

wymaga przeprowadzenia oceny zgodności w trybie III jeśli wyrób posiada np. 
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oznakowanie CE w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002  

o systemie oceny zgodności.  

 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o potwierdzenie że w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego 

oznakowanie CE i spełniającego przynajmniej jedną dyrektywę (lub inną która ją 

zastąpiła) wymienioną w ustawie o ocenie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002  

o systemie oceny zgodności, wyrób ten nie będzie podlegał ocenie zgodności w trybie 

III OiB. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż  pozostawia zapisy bez zmian w przedmiocie 

sprawy. 

 

Wniosek nr 3 

 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego na dostawę sprzętu i wyposażenia 

zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA – spektrometry/detektory skażeń 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, nr postępowania WP/155/2020, zwracam 

się z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

Pytanie 1 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, litera b) 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o detekcję i identyfikację materiałów 

wybuchowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że chodzi o detekcję  

i identyfikację materiałów wybuchowych (materiałów wysokoenergetycznych). 

 

 

Pytanie 2 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, litera d) 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że oferowany przyrząd ma mieć możliwość 

wykonywania skutecznego pomiaru (identyfikacji substancji) przez w pełni 

nieprzezroczyste i niemetaliczne opakowania, pojemniki i inne zabezpieczenia ? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że chodzi identyfikację 

substancji chemicznych przez kolorowe i nieprzezroczyste tworzywa sztuczne, ciemne 

szkło, papier, tekturę, worki, tkaniny z wyłączeniem opakowań metalicznych. 

Zamawiający doprecyzuje zapis. 

 

 

Pytanie 3 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, litera e) 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przyrządu posiadającego wyjście lasera 

w przystawce do pobierania/analizowania próbki, połączonej  bezpośrednio  

z przyrządem i tym samym niewymagającego wysięgnika ?  

Uzasadnienie: Proponowany przez nas przyrząd nie wymaga wysięgnika do wyjścia 

lasera dzięki czemu otrzymuje się dużo lepszy wynik pomiaru ze względu na stosunek 

sygnału do szumu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie 4 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, litera d) 

(wymaganie dotyczące laptopa) 

1. Czy Zamawiający może podać przykładowy model laptopa spełniającego wszystkie 

wymagania podanego Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki  

i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej” – poz. 2.3 ppkt. 

2.3.4 ? 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie innego laptopa typu "rugged", który 

będzie odpowiedni dla oprogramowanie desktopowego dostarczanego przyrządu ? 

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przyrządu bez laptopa ? 

Uzasadnienie: Wymagania Zamawiającego w zakresie laptopa są tak wyśrubowane 

(trzy i pół strony samych wymagań dotyczących laptopa), że zgodnie z naszym 

rozpoznaniem rynku, pozyskanie laptopa spełniającego wszystkie wymagania jest 

możliwe tylko i wyłącznie na specjalne zamówienie a czas pozyskania wynosi około 

16-20 tygodni. Dlatego może się okazać, że nie będzie możliwe złożenie oferty na sam 

przyrząd ze względu na brak możliwości pozyskania laptopa.   
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Odpowiedź: Ad. 1 Zamawiający informuje, iż nie wskazuje przykładowego modelu 

laptopa, laptop ma spełniać wymagania zgodnie z Wykazem obowiązujących 

standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony 

Narodowej”.  

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz ze sprzętem innego laptopa 

typu „rugged”, zgodnie z Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i 

oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej”.  

Ad. 3  Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu bez 

laptopa, ponieważ przedmiotowy laptop powinien zapewnić obsługę oprogramowania 

desktopowego dostarczanego przyrządu w zakresie przechowywania danych  

i generowania raportów analitycznych w warunkach terenowych. 

 

Wniosek nr 4 

W nawiązaniu do „Warunków przetargu” do postępowania nr WP/155/2020, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących następujących 

kwestii:   

Zadanie Nr 6 

Detektor płomieniowo-fotometryczny: 

Pytanie 1 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą f): 

Czy przez wyrażenie „mieć możliwość pracy bezprzewodowej nie krótszej niż 5h” 

Zamawiający rozumie możliwość pracy przyrządu zasilanego z wewnętrznego źródła 

prądu przez czas nie krótszy niż 5h ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przez powyższe sformułowanie rozumie się 

pracę przyrządu zasilanego z wewnętrznego źródła prądu 

 

Pytanie 2 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą h): 

Czy Zamawiający zaakceptuje detektor bez możliwości pracy przy zasilaniu z 

zewnętrznego źródła prądu, jeśli wraz z detektorem dostarczone zostaną dwa zestawy 

akumulatorów zapewniające 24-o godziną pracę detektora (2 x po 12 godzin 

nieprzerwanej pracy) ? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy i dokona stosownej zmiany. 

 

 

Pytanie 3 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą k): 

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez wymaganie: „pracować bez konieczności nadzoru 

nad przyrządem” Zamawiający rozumie automatyczny tryb pracy detektora, w którym 

obsługa ze strony operatora sprowadza się do jego włączenia i wyłączenia ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poprzez powyższy zapis należy rozumieć,  

że włączony przyrząd automatycznie będzie pobierał próbki i je analizował,  

a w przypadku wykrycia skażenia natychmiast o nim poinformuje. Przez powyższy 

zapis należy rozumieć możliwość zawieszenia włączonego urządzenia na pasie 

nośnym i pozostawienie sobie wolnych rąk do wykonywania innych czynności. 

 

Pytanie 4 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą m): 

Czy Zamawiający uzna, że zaoferowany przyrząd spełnia wymagania klasy ochronnej  

IP 67, jeśli będzie ono spełnione dla przyrządu znajdującego się w walizce 

transportowo-magazynowej?  

Uzasadnienie: 

Z zasady pracy każdego miejscowego detektora skażeń chemicznych wynika, że jest 

on przyrządem otwartym. Musi on bowiem dla wykrycia skażenia w otaczającej 

atmosferze zasysać ją do wnętrza w celu jej analizy. Detektor nie może więc być 

odporny na pył i wodę zgodnie z IP67. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie nie dokonuje oceny spełnienia 

wymagań i   pozostawia zapisy bez zmian w przedmiocie sprawy. 

 

Zadanie Nr 8 

Urządzenie do wstępnej identyfikacji izotopów promieniotwórczych: 

Pytanie 5 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą d): 
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Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które nie posiada możliwości pomiaru 

dawki ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie które nie posiada 

możliwości pomiaru dawki i dokona stosownej zmiany w przedmiocie sprawy. 

 

Pytanie 6 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą s): 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które jest odporne na pył i wodę zgodnie  

z wymogami dla klasy ochronnej co najmniej IP 65? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie które jest odporne na 

pył i wodę zgodnie z wymogami dla klasy ochronnej co najmniej IP 65 i dokona 

stosownej zmiany w przedmiocie sprawy. 

 

Zadanie Nr 10 

Indywidualny dozymetr z czytnikiem 

Pytanie 7 

Prosimy Zamawiającego o określenie rodzaju promieniowania, które ma być 

rejestrowane przez dozymetr? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dozymetr powinien rejestrować: 

- promieniowanie gamma  - γ; 

- promieniowanie  rentgenowskie  - X. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie 8 (Dotyczy wymagania oznaczonego literą c): 

Czy Zamawiający wymaga, aby obok możliwości „bezpośredniego odczytu 

pochłoniętej dawki”, dozymetr posiadał możliwość doraźnego zablokowania takiego 

odczytu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby dozymetr posiadał możliwość 

doraźnego zablokowania takiego odczytu. Zamawiający dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie 9 
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Czy, Zamawiający wymaga, aby czytnik dozymetrów obok możliwości zerowania 

ustawień dozymetru, posiadał również możliwość konfigurowania i aktywacji 

dozymetrów oraz przypisywania ich dla konkretnego użytkownika, a także 

ewidencjonowania danych odczytanych ze znacznej liczby dozymetrów ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga aby czytnik dozymetrów obok 

możliwości zerowania ustawień dozymetru, posiadał również możliwość 

konfigurowania i aktywacji dozymetrów oraz przypisywania ich dla konkretnego 

użytkownika, a także ewidencjonowania danych odczytanych ze znacznej liczby 

dozymetrów. Zamawiający dokona stosownej zmiany. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wymaga, aby czytnik dozymetrów zapewniał zdalny odczyt danych  

z dawkomierza także w wówczas, gdy dawkomierz znajduje się pod umundurowaniem 

lub odzieżą ochronną użytkownika?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga aby czytnik dozymetrów zapewniał 

zdalny odczyt danych z dawkomierza także w wówczas, gdy dawkomierz znajduje się 

pod umundurowaniem lub odzieżą ochronną użytkownika. Zamawiający dokona 

stosownej zmiany. 

 

Zadania Nr 7 i 8 

Pytanie 11 

W związku z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w „Danych uzupełniających” 

(tabela) dotyczącymi dokonania oceny zgodności OiB w trybie III, prosimy o 

określenie, 

w odniesieniu do Zadań Nr 7 i 8, szczegółowych wymagań, na zgodność z którymi 

ocena ta powinna być dokonana? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w „Danych uzupełniających” do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia określił dokonanie oceny zgodności OiB w trybie III w pkt. 

„Ocena zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa  

(OiB) państwa”. 

 



 Strona 8 
 

Zamawiający informuję, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści Warunków 

Przetargu dokonał zmiany treści Warunków Przetargu. Ponadto Zamawiający 

informuje, iż anuluje załącznik nr 2 do Warunków Przetargu – Wzór oferty  

i wprowadza nowy załącznik nr 2 do Warunków Przetargu – Wzór oferty po zmianie 

z dnia 20.11.2020r. 

 

 

 

  KOMENDANT 

/-/ płk Piotr CALAK 


