
                                                                                            Otwock – Świerk, dnia  22.02.2017 r. 

                                                               

Dotyczy:  

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni 

radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku – Świerku. 

Zamawiający informuję, iż trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania:  

1. Czy Zamawiający w praktyce skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy w przypadku 
wykonywania zamówienia niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ?  

2. Czy Zamawiający posiada dokumenty, które mogą potwierdzić, że strop komory jest na tyle 
wytrzymały, aby przenieść dodatkowe obciążenia związane z posadowieniem na nim 
projektowanego żurawia ?  Jeżeli takich dokumentów brak i potrzebne  są na to badania 
wytrzymałości stropu, to ze względu na czas ich wykonania Wykonawca proponuje wyjąć z 
zakresu przedmiotu zamówienia dostawę i montaż żurawia zgodnie z poz. nr 36 przedmiaru.    

3. Czy do montażu konstrukcji stalowej może być wykorzystywana suwnica, która znajduje się w hali. 
Czy jej ewentualne udostępnienie należy ująć w kosztach lub będzie ono nieodpłatne ?  

4. Wykonawca proponuje wyjąć  z zakresu przedmiotu zamówienia pozycje w przedmiarze  od nr 31 
do 35 dotyczące osłon z niemieckiej firmy Walischmiller Engineering GmbH  ze względu na  brak 
szczegółowych danych umożliwiających   złożenie  oferty.  Czy w tym zakresie Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne ?  

5. Czy Zamawiający może zmienić zapisy w § 8 „Wynagrodzenie Wykonawcy „ i zaproponować 
zapłatę za wystawioną jedną fakturę częściową po miesiącu realizacji umowy. 

6. Czy Zamawiający potwierdza, że przedstawiony w  odpowiedzi na  pytanie 3  „doprecyzowanie 
opisu osłon”  system firmy Walischmiller Engineering GmbH  jest produktem kompletnym, 
dopuszczonym do stosowania i obrotu w Polsce, posiadającym niezbędne certyfikaty i 
dopuszczenia w tym w szczególności  dot. ochrony radioaktywnej? 

7. Czy manipulatory, do których są przewidziane są w przedmiarze (poz. od 31 do 35) osłony firmy 
Walischmiller Engineering GmbH są już zamontowane i co za tym idzie, czy zainstalowanie 
systemu osłon wymagało będzie demontażu  oraz  ponownego  montażu  manipulatorów?  

8. Kto miałby ponieść koszty ewentualnego  demontażu i ponownego montażu manipulatorów i ile 
one wynoszą?  

9. Czy manipulatory  pracowały  już  w  środowisku  radioaktywnym  i czy  ich skażenie nie przekracza 
naturalnego poziomu aktywności  promieniotwórczej .  

10. Kto miałby ponieść koszty ewentualnej dekontaminacji manipulatorów i ile one wynoszą? 
11. Prosimy o udostępnienie specyfikacji szaf odzieżowych występujących w pozycjach 24-26 

przedmiaru robót budowlanych. Z jakiego materiału są wykonane, jakie są podziały, ilości półek? 
 

Odpowiedź na pytania 

Ad. 1 
 
Tak, Zamawiający będzie w praktyce bardzo restrykcyjnie egzekwował realizację zamówienia zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W tym celu jeszcze bardziej zaostrzył sytuację w których  
nastąpi odstąpienia od umowy w przypadku wykonywania zamówienia niezgodnie z 



harmonogramem rzeczowo-finansowym. Proszę o analizę zmienionych zapisów wzoru umowy (w 
załączeniu). 
 
Ad. 2 
Zamawiający po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji informuję, iż strop komory jest na tyle 
wytrzymały, aby przenieść dodatkowe obciążenia związane z posadowieniem na nim projektowanego 
żurawia. Dokumenty lub analizę potwierdzające wytrzymałość Zamawiający przekaże wybranemu 
Wykonawcy.  
Ad. 3 
Do montażu konstrukcji stalowej może być wykorzystywana nieodpłatnie przez Wykonawcę suwnica, 
która znajduje się w hali.   
Ad. 4 
Zamawiający przeprowadził szczegółową analizę i odmawia usunięcia z zakresu przedmiotu 
zamówienia pozycji w przedmiarze  od nr 31 do 35 dotyczących osłon z niemieckiej firmy 
Walischmiller Engineering GmbH. h danych umożliwiających   złożenie  oferty.   
Jednocześnie przekazuje bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.   
Tłumaczenie w/w opisu  
1. Osłona ochronna dla manipulatorów – kod produktu 280644 - 4 sztuki 
2. Osłona ochronna ciasno przylegająca do ściany – kod produktu  246590 - 4 sztuki 
3. Trzpień głowicy, uchwyt krzyżowy jednoczęściowy z ALU i nitrylowym – kod produktu 204258 - 4 

sztuki 
4. Sprzęt do zmiany pokrowców – kod produktu207567 - 1 sztuka 
5. Szczypce (chwytaki) sprzęt do szczypiec typu A 100 obrotowych z pojemniczkiem do 

przechowywania – kod produktu209201 - 1 sztuka 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.   
Ad. 5 
 Zamawiający zmienił zapisy siwz i § 8 wzoru umowy „Wynagrodzenie Wykonawcy„ i przewidział 
podział zamówienia na dwa etapy z odpowiednimi płatnościami. Proszę o analizę zmienionych 
zapisów siwz i wzoru umowy (w załączeniu)  
Ad. 6 
 Doprecyzowany opis osłon (poz. 1- 5 ) Zamawiający otrzymał od producenta  Walischmiller 
Engineering GmbH  i spełnia oczekiwania Zamawiającego. Wiedzę dotycząca dopuszczenia do 
stosowania i obrotu w Polsce, posiadania niezbędnych  certyfikatów i dopuszczenia  dotyczące 
ochrony radioaktywnej posiada producent.  
Ad. 7 
Manipulatory są już zamontowane. Zamawiający nie posiada informacji czy zainstalowanie systemu 
osłon wymagało będzie demontażu  oraz  ponownego  montażu  manipulatorów.  
Ad. 8 
Jeżeli zainstalowanie systemu osłon wymagało będzie demontażu  oraz  ponownego  montażu  
manipulatorów, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty.   
Ad. 9 
Manipulatory pracowały  ze źródłami promieniotwórczymi i ich skażenie nie przekracza norm.   
Ad. 10 
Manipulatory nie wymagają dekontaminacji.   
Ad. 11 
Szafy odzieżowe powinny być wykonane z metalu. Podziały oraz ilość półek zostanie ustalona w 
trakcie realizacji zamówienia.  
 


