
 

 

       Otwock – Świerk  07.12.2018 r.  

 

 

 

Dotyczy:  

Przetarg na wykonanie usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska 

Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2019 roku (wykonywanie monitoringu, pomiarów 

oraz prowadzenie kontroli) 

 

 

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 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), otrzymał prośbę o udzielenie 

odpowiedzi na pytania. Poniżej zestaw pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1  

Dotyczy części 1 zamówienia – od pkt 9 do 14.  Jakiego rodzaju filtry są wymagane do pomiarów  ? 

Odpowiedź: 

Dotychczas były używane filtry Petrianowa. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych filtrów służących do pomiarów, o których mowa w  części 

1 zamówienia – od pkt 9 do 14, z zastrzeżeniem, iż nie mogą one mieć gorszych parametrów niż 

dotychczas stosowane.  

 

Pytanie 2  

Do wyceny wzorcowania proszę podać iloma i jakimi źródłami wzorcowymi należy kalibrować 

przyrządy do pomiarów skażeń – ponieważ przekłada się to na  cenę . 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wzorcowania w zakresie liniowości i charakterystyki energetycznej (minimum 

dwa punkty energetyczne). W przypadku wzorcowania przyrządów pod kątem skażeń w zależności od 

urządzenia na skażenia alfa, skażenia beta. 

 



 

 

Pytanie 3  

Dotyczy przyrządów do pomiarów dawki i mocy dawki – ile ma być punktów kalibracyjnych 

(poziomów mocy dawki) na każdym zakresie oraz czy kalibracja tylko w polu Cs-137 czy też dla Co-60 i 

Am-241.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przyjmuje iż wątpliwość dotyczy  tego czy kalibracja ma być wykonana wyłącznie w polu 

Cs-137 lub Co-60 lub Am-241. Kalibracja powinna być wykonana w minimum 2 punktach 

kalibracyjnych.   

 

Pytanie 4  

 Czy przyrządy do pomiarów neutronów nie będą przedmiotem przetargu?  

Odpowiedź: 

Przyrządy do pomiaru neutronów będą wzorcowane na podstawie oddzielnego zlecenia poza 

niniejszym postępowaniem przetargowym   

 

Pytanie 5  

Proszę o doprecyzowanie, ile sond jest w zestawie „RadiaGem + sondy” (dot. części III, poz. 16)?  

Odpowiedź: 

Zestaw „RadiaGem + sondy” zawiera  

1) RadiaGem 2000 nr 3716, 

2) 3 sondy wzorcowane na moc dawki,  

3) 2 sondy wzorcowane na skażenia  

Rodzaje sond:  

 sonda SG-2R nr 1008  (wzorcowana na moc dawki promieniowania gamma),  

 sonda SABG-15+ nr 0702 (wzorcowana na skażenia powierzchniowe alfa, beta, gamma),  

 sonda SAB-100 nr 1007 (wzorcowana na skażenia powierzchniowe alfa, beta, gamma),  

 sonda teleskopowa TELE-STTC nr 0239 (wzorcowana na moc dawki promieniowania gamma),  

 sonda teleskopowa STTCR nr 0247 (wzorcowana na mocy dawki promieniowania gamma).  
 

 

 

 



 

 

W konsekwencji zmianie opis w  III części zamówienia 

 Opis urządzenia  Ilość 

urządzeń  
Częstotliwość  

 

 

16 

zestaw „RadiaGem + sondy” zawiera  

1) RadiaGem 2000 nr 3716, 

2) 3 sondy wzorcowane na moc dawki,  

3) 2 sondy wzorcowane na skażenia  

 

6 
1 raz w roku 

 

wzorcowanie  

1 sztuki 

 

Pytanie 6  

W formularzach ofert występują pojęcia:  kontrola, pomiar, próbka – bez definicji. Jaka jest relacja 

między próbką i pomiarem -  w jednym przypadku na próbkę składa się 5 różnych pomiarów, a w 

innym na jedną kontrolę składa się 12 pomiarów próbek.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadził w załączniku nr 1 do siwz (opis przedmiotu zamówienia) oraz w 

formularzach ofertowych kolumnę: „Koszt  jednostkowy” w celu wprowadzenia możliwości, w trakcie 

realizacji umowy, zarówno rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji określonego zakresu 

przedmiotu lub możliwości realizacji przez Wykonawcę dodatkowego zakresu przedmiotu umowy. W 

konsekwencji uchwycenie najmniejszego zakresu przedmiotu umowy (pozycja jednostkowa) oraz 

jego wycena (koszt jednostkowy) pozwoli na elastyczną modyfikację zakresu przedmiotu umowy w 

trakcie jej realizacji.  

Zamawiający dokonał modyfikacji kolumny  „Koszt  jednostkowy”   w załączniku nr 1 do siwz (opis 

przedmiotu zamówienia) oraz w formularzach ofertowych dokonując weryfikacji najmniejszego 

zakresu przedmiotu umowy (szczegóły w załączeniu – zmiany podkreślone)  

  

Pytanie 7  

Dotyczy I części zamówienia. Zamawiający wymaga wyceny analizy określenia całkowitej aktywności 

beta lub alfa, ale nie podajecie żadnych konkretów co do progu czułości metody, zakresu 

energetycznego czy metody pomiarowej.  

Odpowiedź: 



 

 

Wg wiedzy Zamawiającego jest możliwe w praktyce prawidłowe określenie całkowitej aktywności 

beta lub alfa, bez doprecyzowywania wskazanych w pytaniu parametrów.  

Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż zgodnie z  § 1 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający akceptuje 

procedurę i metodologię poboru i pomiaru próbek. W ramach tej weryfikacji, w razie konieczności 

mogą zostać doprecyzowane w/w parametry.   

Pytanie 8  

Dotyczy części zamówienia w których wykonywany jest pomiar spektrometrii gamma.  Jaki zakres 

energetyczny, akceptowalny próg czułości metody pomiarowej dla każdej z wymaganych matryc oraz 

oznaczanego izotopu ?  

Odpowiedź: 

Wg wiedzy Zamawiającego jest możliwe w praktyce prawidłowe wykonanie pomiaru spektrometrii 

gamma, bez doprecyzowywania wskazanych w pytaniu parametrów. Zamawiający zwraca jednak 

uwagę, iż zgodnie z  § 1 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający akceptuje procedurę i metodologię 

poboru i pomiaru próbek. W ramach tej weryfikacji, w razie konieczności mogą zostać 

doprecyzowane w/w parametry.   

 

Pytanie 9 

Dotyczy części zamówienia w których wykonywany jest pomiar  trytu. Do wyceny wymagana jest 

informacja o oczekiwanym przez Zamawiającego progu czułości metody i jej precyzji oraz o samej 

metodzie pomiarowej. Czy ma być to metoda ze wzbogacaniem izotopowym czy nie ?  

Odpowiedź: 

Wg wiedzy Zamawiającego jest możliwe w praktyce prawidłowe wykonanie pomiaru trytu, bez 

doprecyzowywania wskazanych w pytaniu parametrów. Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż 

zgodnie z  § 1 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający akceptuje procedurę i metodologię poboru i 

pomiaru próbek. W ramach tej weryfikacji, w razie konieczności mogą zostać doprecyzowane w/w 

parametry.   

W zakresie części V zamówienia poz. 8 (Pomiar zawartości całkowitej aktywności trytu w wodzie 

wodociągowej, MR, niskotłowe) wymagana jest metoda pozwalająca na określenie aktywności 

próbek niskotłowych np. poprzez wzbogacenie próbki wody  metodą elektrolizy.   



 

 

Pytanie 10  

Dotyczy część II poz. 1 (Pomiary plutonu w powietrzu). Jakie są wymagania co do minimalnych 

wykrywalnych stężeń tych izotopów w powietrzu. W naszej ocenie ocenę narażenia personelu 

powinno się prowadzić na podstawie dozymetrii indywidualnej a nie środowiskowej bo pomija się 

narażenie od drogi pokarmowej, co  w  tym przypadku jest bardzo istotne. Wykonawca przyjmuję że 

opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie został zaakceptowany decyzją Inspektora Ochrony 

Radiologicznej u Zamawiającego).  

Odpowiedź: 

Wg wiedzy Zamawiającego jest możliwe w praktyce prawidłowe wykonanie pomiaru plutonu w 

powietrzu, bez doprecyzowywania wskazanych w pytaniu parametrów. Zamawiający zwraca jednak 

uwagę, iż zgodnie z  § 1 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający akceptuje procedurę i metodologię 

poboru i pomiaru próbek. W ramach tej weryfikacji, w razie konieczności mogą zostać 

doprecyzowane w/w parametry.   

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż ocena narażenia personelu jest prowadzona na podstawie 

dozymetrii indywidualnej.  

Tak, opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie został zaakceptowany decyzją Inspektora Ochrony 

Radiologicznej u Zamawiającego 

 

Pytanie 11  

Pomiary moczu pracowników – jakie są wymagania co do zakresu energetycznego tych pomiarów 

oraz progów detekcji, metod, itd.  

Odpowiedź: 

Wg wiedzy Zamawiającego jest możliwe w praktyce prawidłowe wykonanie pomiaru moczu, bez 

doprecyzowywania wskazanych w pytaniu parametrów. Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż 

zgodnie z  § 1 ust. 5 wzoru umowy, Zamawiający akceptuje procedurę i metodologię poboru i 

pomiaru próbek. W ramach tej weryfikacji, w razie konieczności mogą zostać doprecyzowane w/w 

parametry.   

 

 


