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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 2020 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  

Czy w przypadku wykonania usługi na rzecz nieistniejącego już Ministerstwa, a także krótkiego 

czasu na otrzymanie odpowiednich referencji od Ministerstwa, które przejęło jego 

zobowiązania, wystarczające będzie przedstawienie oświadczenia Wykonawcy?  

Odpowiedź  

Zmiany organizacyjne dotyczące podmiotu na rzecz którego Wykonawca wykonywał zamówienia 

(Ministerstwo), Zamawiający potraktuje jako uzasadnioną przyczynę o obiektywnym charakterze 

uniemożliwiającą Wykonawcy uzyskanie referencji. W takiej sytuacji Zamawiający zaakceptuje 

oświadczenie wykonawcy o wykonaniu należycie usługi na rzecz Ministerstwa.  

 

Pytanie 2  

Czy jako wykonaną usługę Wykonawca może przedstawić usługę wykonaną na rzecz Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych? W jaki sposób należy wówczas przedstawić 

dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie?  

Odpowiedź  

Wykonawca może przedstawić usługę wykonaną na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych, w wykazie zrealizowanych usług (załącznik nr 4 do siwz). Okoliczność, czy 

usługa wykonana na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych wskazana w w/w 

wykazie została wykonana należycie, Zamawiający ustali na podstawie posiadanej wiedzy i własnej 

oceny rzetelności wykonania usługi. Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania Wykonawcy do 

złożenia referencji w sytuacji, jeżeli wykazana usługa była realizowana na jego rzecz (zgodnie z 



 

 

wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-10-27, KIO 2112/17, KIO 2113/17 oraz KIO z dnia 

2018-02-26 – KIO 236/18).   

 

Pytanie 3 

W części I p. 6 oraz części IV p. 9, Zamawiający wymaga pomiaru powietrza na Rn-220 i Rn-222 

z wykorzystaniem detektorów śladów cząstek. Proszę uściślić, czy faktycznie chodzi o oba 

izotopy, czy jedynie Rn-222. Natomiast w części IV p. 8,  Zamawiający nie wskazuje 

konkretnych izotopów. Jak należy to rozumieć?  

Odpowiedź  

Zamawiający w części I p. 6, części IV p. 9 i części IV p. 8, wymaga pomiaru radonu (Rn-222). 

Pytanie 4  

W części II p. 3, 4, 5, 6 Zamawiający wymaga kontroli narażenia wewnętrznego pracowników i 

oszacowania efektywnego równoważnika dawki obciążającej. Czy chodzi o efektywną dawkę 

obciążającą?  

Odpowiedź  

Tak zamawiającemu chodzi o efektywną dawkę obciążającą. 

Pytanie 5  

W części III p. 2, 3 Zamawiający wymaga wykonania wzorcowania przyrządów na pomiar 

skażeń promieniotwórczych. Czy można prosić o sprecyzowanie rodzaju skażeń oraz podanie 

rodzaju i energii promieniowania?  

Odpowiedź  

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 oraz skażenia gamma. 

Pytanie 6  

W części IV p. 7  Zamawiający wymienia „Pomiary zawartości radonu” bez sprecyzowania 

matrycy jakiej one dotyczą (woda, powietrze, gleba). Czy można prosić o określenie matrycy?  

Odpowiedź  

Pomiary dotyczą radonu w powietrzu. 
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Pytanie 7  

W części V p. 6 „Pomiary zawartości substancji promieniotwórczych pomiary 

spektrometryczne w glebie i trawie” nie wymieniono rodzaju promieniowania. Czy można 

prosić o sprecyzowanie rodzaju promieniowania?  

Odpowiedź  

W części V p. 6 dotyczy pomiaru zawartości substancji promieniotwórczych poprzez pomiar 

spektrometryczny gamma w glebie i trawie. 

Pytanie 8 

W części VII Wykonawca ma przygotować ocenę uwolnień  substancji promieniotwórczych z 

obiektów ZUOP jak i z całego terenu Świerk do środowiska. Czy Wykonawca ma sam określić 

wielkość uwolnień, czy otrzyma te dane od ZUOP?  Czy także „cały teren Świerk” ma 

udostępnić Wykonawcy niezbędne dane?  

Odpowiedź  

Wykonawca otrzyma posiadane przez Zamawiającego wyniki pomiarów z obiektów ZUOP. W celu 

oceny narażenia ludności Wykonawca będzie musiał uwzględnić posiadane dane z całego terenu 

Świerk. 

 

 


