
 

 

       Otwock – Świerk 04.12. 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.), oraz podczas zebrań z  

Wykonawcami (22 listopada 2018 r. oraz 27 listopada 2018 r.), otrzymał prośbę o udzielenie 

odpowiedzi na pytania. Poniżej zestaw pytań wraz z odpowiedziami oraz dodatkowe 

wyjaśnienia Zamawiającego.    

 

Pytanie 1  

Kto zapewnia filtry w przypadku wykonywania pomiarów aerozoli atmosferycznych ?  

Odpowiedź  

Wykonawca zapewnia filtry.   

 

Pytanie 2  

Do pomiaru strontu niezbędne jest 20 litrów wody. Czy Zamawiający zapewni wodę ?  

Odpowiedź  

Zamawiający zapewni wodę.     

 

Pytanie 3 

Jakie precyzyjnie urządzenia będą podlegać wzorcowaniu – III część zamówienia ?  W jakim 

zakresie mają być wzorcowane poszczególne typy/rodzaje przyrządów (dawka, moc dawki, 

charakterystyka energetyczna)? 

 



 

 

 

 

Odpowiedź  

Precyzyjne określenie ilości oraz rodzajów/typów poszczególnych przyrządów 

dozymetrycznych w załączeniu. Zakres na jakie mają być wzorcowane poszczególne 

typy/rodzaje przyrządów (dawka, moc dawki, charakterystyka energetyczna) w załączeniu  

 

 
Nazwa przyrządu podlegającego wzorcowaniu  

 
Ilość 

Pomiar  
mocy dawki 

Pomiar  
skażeń 

promieniotwórczych 

MiniTRACE CSDF 4 X X 

Radiometr skażeń RKP-2 3  X 

Radiometr RK-100 + sonda do pomiaru skażeń 5 X X 

Przenośny monitor skażeń promieniotwórczych 
PAM-3100E  

1  X 

Radiometr inteligentny FH 40-G-L10 7 x  

Sonda scyntylacyjna FHZ 502P 5 x  

Sonda do pomiaru skażeń FHZ 382 5  x 

Sonda do pomiaru promieniowania gamma 
FHZ 612-10 

1   

Inteligentny radiometr Colibri TTC Kit 1 x  

Miernik skażeń  BERTHOLD LB 124 1  x 

Sonda SSA-1P 1  X 

Przenośny monitor skażeń promieniotwórczych 
PAM-350 

10  X 

Dawkomierz ISOTRACK 6 X  

Monitor skażeń EKC-C 5  X 

Radiometr REDEye 5 X  

Radiometr Radiagen + sondy 3 X X 

Monitor skażeń RKP-1-2 4  X 

RUM 1 z sonda SSU-3-2  1 X   

 

 

Wymagane jest:  wzorcowanie 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.  

Dodatkowo realizowane będzie wzorcowanie systemu dozymetrycznego pracowni klasy I są 

to układy FHT 6020 wraz z sondami oraz dawkomierze indywidualne z odczytem 

bezpośrednim DMC200S (przekazywane będą razem z układem do zaczytywania 

zarejestrowanych wartości). 



 

 

Zamawiający zwraca uwagę, iż powyższy wykaz będzie też podstawą do przygotowania 

oferty w zakresie III części zamówienia.  

 

Pytanie 4  

Czy jest możliwa zmiana formularza ofertowego w III części zamówienia  polegająca na 

wskazaniu urządzeń -  taka aby wycena została odniesiona do konkretnych urządzeń  

Odpowiedź  

Tak, Zamawiający zmieni formularz.  

 

Pytanie 5  

Na jakim poziomie powinna być dokładność pomiarów dla trytu ?  

Odpowiedź  

Na poziomie ≤10 Bq dla próbek wody pobieranych z piezometrów (z wyłączeniem próbek 

wód wodociągowych z ujęcia miejskiego nr 1 w Różanie).  

 

Pytanie 6  

Kto wykonywać będzie wymazy z pojemników z odpadami zawierającymi tryt ?  

Odpowiedź  

Wykonawca będzie wykonywał wymazy z pojemników.  

 

Pytanie 7  

Czy przy każdym poborze będzie uczestniczył pracownik Zamawiającego ?  

Odpowiedź  

Tak przy każdym poborze będzie uczestniczył pracownik Zamawiającego 

 

Pytanie 8 

Kto dostarcza tkaninę filtracyjną do poboru aerozoli atmosferycznych – Wykonawca  

Odpowiedź  

Wykonawca dostarcza tkaninę filtracyjną do poboru aerozoli atmosferycznych 

 

Pytanie 9 



 

 

Czy Wykonawca będzie zobowiązany przyjeżdżać do KSOP Różan po odbiór filtrów po 

ekspozycji. Też pytanie do wszystkich pozostałych części zamówienia, kto będzie dostarczał 

próbki do pomiarów oraz urządzenia do pomiarów, Wykonawca czy Zamawiający?   

Odpowiedź  

Zamawiający przyjmuje następujące zasady:   

a) Wykonawca w zakresie pozostałych części I, IV oraz V będzie pobierał próbki i dostarczał 

je do analizy na własny koszt, 

b) Wykonawca będzie odbierał filtry po ekspozycji i dostarczał do badań (część IV poz. 4),  

c) Wykonawca będzie odbierał urządzenia do wzorcowania od Zamawiającego (w zakresie 

części III),    

d) W zakresie części II Wykonawca pokrywa wszystkie koszty transportu związane z 

realizacją zakresu badań określonych w części, 

e) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę poboru próbek, tym samym wyłącza możliwość podwykonawstwa w 

zakresie poboru próbek.  

 

Pytanie 10  

Czy Zamawiający posiada sprzęt do pobierania próbek wody w zakresie IV i V części 

zamówienia ?  

Odpowiedź:   

Tak, Zamawiający posiada sprzęt do pobierania próbek wody (czerpaki) w zakresie IV i V 

części zamówienia. 

 

Pytanie 11  

Kto będzie pobierał wodę z piezometrów ?  

Odpowiedź  

Wykonawca będzie pobierał wodę z piezometrów.   

 

Pytanie 12   

Kto poniesie odpowiedzialność w sytuacji zaginięcia TLD ?  

Odpowiedź  



 

 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji gdy zaginięcie nie wyniknie z winy 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 13  

Wykonawca przekazuje projekty sprawozdań. Czy Zamawiający zatwierdza sprawozdanie z 

pobierania próbek ?    

Odpowiedź  

Tak, ale w przypadku odmowy zatwierdzenia przekaże uzasadnienie merytoryczne.    

 

Pytanie  14  

Możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert (udział w porównaniach 

laboratoryjnych lub badaniach ciągłości w ciągu 4 lat, posiadanie zatwierdzonej metodyki 

poboru wody przez sanepid, uczestnictwo w szkoleniu sanepidu dla osób pobierających 

wodę)  

Odpowiedź:   

Zamawiający rozważy wykorzystanie w/w propozycji w ramach przygotowywania opisu 

przedmiotu zamówienia w przetargach dotyczących ochrony radiologicznej w przyszłości.    

 

Pytanie 15   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na publikację wyników pomiarów powstałych w wyniku 

realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie I – V części zamówienia ?   

Odpowiedź:   

Wyniki powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie I – V części 

zamówienia badań objęte są ochroną praw autorskich. Zamawiający zastrzega iż 

ewentualna zgoda na publikacji wymaga zgody pisemnej Zamawiającego.  

 

Pytanie 16   

Pytanie do załącznika nr 1 do siwz - część IV pozycja 7 - pochodne Rn-222 i Rn-220 w 

powietrzu - Jaką stosować metodę pomiarową, jaki czas pomiaru, jaki wymagany dolny limit 

detekcji, pomiar zbiorczy czy każda pochodna osobno, wynik wyrażony w Bq/m3 czy w 

uJ/m3 (PAEC) ?  

Odpowiedź  



 

 

Aktualnie pomiary pochodnych Rn-222 i Rn220 w powietrzu dla ZUOP wykonywane są przez 

Labolatorium Pomiarów Dozymetrycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych według 

procedury D11. Procedura przedstawia metodę pomiaru całkowitej aktywności β krótko 

życiowych produktów rozpadu radonu zebranych na filtrze z tkaniny Petrianowa. Na 

podstawie tych pomiarów (zakładając równowagę promieniotwórczą) określa się stężenie 

radonu w mierzonym powietrzu. Wykonując pomiar β aktywności filtru mierzymy głównie 

aktywności pochodzące od 214 Pb i 214 Bi. Ze względu na długi półokres rozpadu 210 Pb 

udział dalszych produktów jest pomijany. Stężenie 222 Rn oznacza się przy założeniu 

równowagi promieniotwórczej z produktami rozpadu określając funkcję, którą otrzymujemy z 

rozwiązania równań uwzględniających rozpad pochodnych w czasie zbierania aerozoli na filtr 

jak i po ich pobraniu. ZUOP dopuszcza inne metody pozwalające na ocenę stężenia radonu 

na poziomie nie gorszym niż obecna metoda pomiarowa. Wynik pomiarów musi być 

wyrażony w Bq/m3.  

Pytanie 17   

Pytanie do załącznika nr 1 do siwz - Część IV pozycja 8 pochodne Rn-222 i Rn-220 w 

powietrzu - jaka metoda pomiarowa, jaki czas pomiaru, jaki wymagany dolny limit detekcji, 

pomiar zbiorczy czy każda pochodna osobno (pomiar metodą spektrometrii gamma wymaga 

rozpoczęcia akwizycji natychmiast po zakończeniu pompowania powietrza przez filtr, w 

przypadku rozpoczęcia akwizycji później, np. po kilku godzinach nie jest możliwy pomiar 

pochodnych Rn-222 - zadanie wymaga posiadania mobilnego spektrometru gamma 

wyposażonego w detektor germanowy wraz z osłoną ołowianą) 

Odpowiedź  

Na chwile obecną pomiary pochodnych Rn-222 i Rn220 w powietrzu dla ZUOP wykonywane 

są przez Labolatorium Pomiarów Dozymetrycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych 

według procedury D11. Procedura przedstawia metodę pomiaru całkowitej aktywności β 

krótkożyciowych produktów rozpadu radonu zebranych na filtrze z tkaniny Petrianowa. Na 

podstawie tych pomiarów (zakładając równowagę promieniotwórczą) określa się stężenie 

radonu w mierzonym powietrzu. Wykonując pomiar β aktywności filtru mierzymy głównie 

aktywności pochodzące od 214 Pb i 214 Bi. Ze względu na długi półokres rozpadu 210 Pb 

udział dalszych produktów jest pomijany. Stężenie 222 Rn oznacza się przy założeniu 

równowagi promieniotwórczej z produktami rozpadu określając funkcję, którą otrzymujemy z 



 

 

rozwiązania równań uwzględniających rozpad pochodnych w czasie zbierania aerozoli na filtr 

jak i po ich pobraniu.  ZUOP dopuszcza inne metody pozwalające na ocenę stężenia radonu 

na poziomie nie gorszym niż obecna metoda pomiarowa. 

 

Pytanie 18   

Kto wymienia filtry w stacjach powietrza? Czy zaangażowanie pracownika Zamawiającego  

będzie wymagać dodatkowej umowy (zlecenia) ze strony wykonawcy? 

Odpowiedź  

Filtry mogą być wymieniane przez Zamawiającego po uprzednio dostarczonej odpowiednej 

ilości materiału filtrującego przez Wykonawcę. Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej 

umowy. 

Pytanie 19   

Co to znaczy oddzielny próbnik ? Czy pobór ma być prowadzony za pomocą czerpaka? 

Laboratorium Wykonawcy stosuje pompy typu Gigant Whale (do 25 m) - standardowe 

próbniki stosowane w hydrogeologii. Pompa może być czyszczona przez płukanie jednak nie 

ma możliwości stosowania osobnej pompy do każdego punktu pomiarowego.  

Odpowiedź  

Próbki wody do badań pobierane są za pomocą czerpaka. Na terenie KSOP w Różanie 

każdy z 8 punktów poboru, każdy piezometr posiada przypisany czerpak. W otoczeniu KSOP 

do poboru próbek służą 3 oddzielne czerpaki. Czerpaki są na wyposażeniu Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga, aby każda próbka była pobierana do jednorazowego nowego 

czystego pojemnika.  

 

Pytanie 20   

Prosimy o mapę punktów pomiarowych, ponieważ oferta cenowa zależy silnie od odległości 

pomiędzy punktami - dojazdy. Prosimy o informację, że wszystkie punkty pomiarowe 

znajdują się na ograniczonej przestrzeni o powierzchni? Jaka jest głębokość piezometrów? 

Odpowiedź  

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę z lokalizacją punktów pomiarowych po podpisaniu 

umowy.      

Najdalsze punkty pomiarowe znajdują się w promieniu ok 1 - 3 km od składowiska ?  



 

 

Głębokość lustra wody w piezometrach waha się w przedziale 18 -26 metrów.     

 

Pytanie 21  

W opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1, w opisie poszczególnych części 

występują pozycje, które zakładają przeprowadzenie kilku pomiarów (np. część I, poz. 4 

(alfa, beta, spektrometria gamma, stront (Sr-90), tryt). Jaka Zamawiający dokona   oceny 

danej pozycji z uwzględnieniem kryterium: Akredytacja, jeżeli Wykonawca w ramach pozycji 

posiada akredytację na wskazane pewne pomiary, a na inne nie posiada                            

(np. formularz I pkt. 4)  ?  

Odpowiedź  

Wykonawca aby uzyskał punkty w ramach jednej pozycji powinien na zasadzie 0/1 posiadać 

akredytacje na wszystkie pomiary w ramach pozycji.  

 

Pytanie 22  

Czy Zamawiający uwzględni w przedmiocie zamówienia wykonywanie czynności związanych 

z monitoringiem otoczenia w Ośrodku Świerku ?    

Odpowiedź  

Nie, Zamawiający nie uwzględni w przedmiocie zamówienia wykonywanie w/w czynności.   

 

Pytanie 23 

Laboratorium Wykonawcy posiada akredytację PCA w ramach którego realizuje 

wzorcowanie. Posiada również stosowne uprawnienia dotyczące kalibracji tego typu 

przyrządów wydane przez inną instytucję, proszę o wskazanie czy wymagania dotyczące 

poświadczenia kompetencji dotyczą kalibracji czy wzorcowania przyrządów 

dozymetrycznych ? 

Odpowiedź  

Wymagania dotyczące poświadczenia kompetencji dotyczą wzorcowania przyrządów 

dozymetrycznych. 

 

Pytanie 24 

Laboratoria wykonujące wzorcowanie posiadają certyfikaty wydane przez odpowiednie 

instytucje, czy jest możliwe przedstawienie kopii certyfikatu zamiast kopii świadectwa? 



 

 

Odpowiedź  

Tak, jest możliwe przedstawienie kopii certyfikatu zamiast kopii świadectwa.  

 

Pytanie 25  

 Czy wykaz sprzętu zał. 4 jest potrzebny czy wystarczy oświadczenie Wykonawcy o 

posiadaniu właściwych urządzeń do realizacji zamówienia.   

Odpowiedź  

Zamawiający usunął załącznik nr 4 z Siwz. Wystarczy oświadczenie.   

 

Pytanie 26 

Czy z uwagi na konieczność uzyskania referencji możliwe jest wydłużenie terminu składania 

ofert?  

Odpowiedź  

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Przetarg jest realizowany w formule 

procedury odwróconej. Wraz z ofertą należy wyłącznie złożyć załączniki, o których mowa w 

pkt. V Siwz ust. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Referencje jako 

potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy będą wymagane od podmiotu, który przedstawi 

najkorzystniejszą ofertę na dalszych etapach postepowania.  

 

Pytanie 27  

Pytanie dotyczy części II zamówienia - Pomiary i ocena narażenia zewnętrznego i 

wewnętrznego personelu ZUOP. Jaki rodzaj dowodów potwierdzających należycie wykonane 

usługi będzie spełniał wymogi w przetargu ? 

 
Odpowiedź  



 

 

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), dowodami 

określającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

Pytanie 28 

Pytanie dotyczy części II zamówienia - Pomiary i ocena narażenia zewnętrznego i 

wewnętrznego personelu ZUOP. Czy konieczne jest wykazanie wykonania w okresie 3 lat 

min.2 usług np. dozymetrycznych o wartości powyżej 50 000 zł ? 

Odpowiedź  

Zamawiający zweryfikował warunki jakie ma obowiązek spełnić Wykonawca w zakresie posiadania 

doświadczenia w realizacji usług o podobnym charakterze jak usługi objęte przedmiotem zamówienia. 

Poniżej Zamawiający przedstawia zapisy w powyższym zakresie w aktualnie obowiązującej wersji 

siwz i zapisy po uwzględnieniu zmian:   

Zapisy w pierwotnej wersji siwz  

w zakresie I części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 50 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
w zakresie II części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 50 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
w zakresie III części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 10 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
w zakresie IV części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 



 

 

przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 50 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
w zakresie V części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 25 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
 

Zapisy w aktualnej wersji siwz po zmianach   
 
w zakresie I części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 20 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
w zakresie II części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 20 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
w zakresie III części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 5 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
w zakresie IV części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 20 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
w zakresie V części zamówienia  
Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej 
usługi powyżej 20 000 zł brutto; oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
 

Zamawiający zwraca uwagę ze usługa wykazywana przez Wykonawcę w ramach załącznika 

nr 4 do SIWZ może obejmować swoim zakresem zarówno jednorazowe usługi jak i stanowić 

sumę indywidualnych zleceń w ramach ramowej.  

 

Pytanie 29  

Pytanie dotyczące części II. Pomiary i ocena narażenia zewnętrznego i wewnętrznego 

personelu ZUOP. Czy konieczne jest przedstawienie referencji odbiorców czy wyłącznie 

faktury vat.?  

 



 

 

Co do zasady patrz odpowiedź na pytanie nr 27. Tym samym co do zasady Wykonawca 

musi dołożyć należytej staranności w celu uzyskania poświadczenia, gdyż w świetle 

przepisów dopiero gdy nie jest możliwe pozyskanie stosownego dokumentu, wykonawca 

może złożyć własne oświadczenie o należytym wykonaniu zadania, jednocześnie wykazując 

okoliczności, jakie uniemożliwiły mu pozyskanie poświadczenia od podmiotu trzeciego. W 

przypadku złożenia własnego oświadczenia dodatkowym załącznikiem potwierdzającym 

należyte wykonanie zamówienia może być faktura VAT.  

 

  

 


