
 

 

                                                   Otwock – Świerk, 17 kwietnia 2019 r. 

 

Dotyczy: 

Przetarg 2/Urządzenie pomiarowe do odpadów promieniotwórczych/2019 

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  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 f) Zamawiający wskazuje na możliwość kalibracji 

wydajnościowej za pomocą źródła kalibracyjnego (fantom o geometrii 200L/50L). 

Kalibrując fantomem ze źródłem, czy Wykonawca ma dostarczyć fantomy beczek 200L i 50 L wypełnione 

różnymi materiałami matrycy z wbudowanymi kanałami/prowadnicami do umieszczenia w nich źródeł 

promieniotwórczych w postaci prętów, rozmieszczonych (zwykle) w formie „rozety”, symulujący w trakcie 

obracania  jednorodne rozmieszczenie radionuklidów – 6 szt źródeł promieniotwórczych, czy też inny układ i ilość 

źródeł.  

Odpowiedź  

Istnieje możliwość kalibracji wydajnościowej poprzez fantom  lub programowo.  

Zamawiający wybierając  rozwiązanie z fantomem 200L i 50 l ma dostarczyć  6 źródeł w jednym 

pojemniku (matrycy). 

Pytanie 2  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 f) Zamawiający wskazuje na możliwość kalibracji 

wydajnościowej za pomocą źródła kalibracyjnego (fantom o geometrii 200L/50L). 

Kalibrując fantomem ze źródłem, czy Wykonawca ma dostarczyć fantomy beczki 200 L wypełnione materiałem 

matrycy – jakim (beton, celuloza/blacha czy inne) 

Odpowiedź  



 

 

Istnieje możliwość kalibracji wydajnościowej poprzez fantom  lub programowo.  

Zamawiający wybierając  rozwiązanie z fantomem 200L, materiał matrycy 200L powinien 

wypełnić  betonem. 

 

Pytanie 3  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 f) Zamawiający wskazuje na możliwość kalibracji 

wydajnościowej za pomocą źródła kalibracyjnego (fantom o geometrii 200L/50L). 

Kalibrując fantomem ze źródłem, czy Wykonawca ma dostarczyć fantomy beczki 50 L wypełnione materiałem 

matrycy – jakim (beton, celuloza/blacha czy inne)   

Odpowiedź  

Istnieje możliwość kalibracji wydajnościowej poprzez fantom  lub programowo.  

Zamawiający wybierając  rozwiązanie z fantomem 50 l, materiał matrycy 50L powinien wypełnić  

betonem. 

 

Pytanie 4  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 f) Zamawiający wskazuje na możliwość kalibracji 

wydajnościowej za pomocą źródła kalibracyjnego (fantom o geometrii 200L/50L). 

Czy źródła (w postaci prętów o długości dopasowanej do wysokości beczek) mają  zawierać jeden radionuklid ? 

(jaki ? ) czy może mieszaninę radionuklidów pokrywając  szeroki zakres energetyczny 50 – 2000 keV tj.: (Am-

241, Ba-133, Cs-137, Co-60) ?  

Odpowiedź  

W przypadku kalibracji fantomem źródła w postaci prętów powinny zawierać mieszaninę 

radionuklidów pokrywający pełen zakres energetyczny 50 – 2000 keV. 

Pytanie 5  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 



 

 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 f) Zamawiający wskazuje na możliwość kalibracji 

wydajnościowej za pomocą źródła kalibracyjnego (fantom o geometrii 200L/50L). 

Czy Zamawiający zaakceptuje typową aktywność stosowaną w takich aplikacjach tj.  ok. 185 kBq: Co-60, Cs-

137 oraz 370 kBq: Ba-133 i Am-241, czy też wymagacie Państwo innych aktywności – jeśli tak, proszę podać 

jakie są wymagane. 

Odpowiedź  

Zamawiający zaakceptuje typowe izotopy o aktywności dostosowanej do zastosowanego 

materiału wypełniającego (matrycy) w naszym przypadku betonu. 

 

Pytanie 6  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 d) zostało wskazane iż skaner powinien być wyposażony 

w: “ osobny moduł z mechanizmem obracającym beczkę“.  

W związku z powyższym czy należy przyjąć, iż skaner powinien posiadać  możliwości “mobilności”, rozumianej 

jako możliwość łatwego przemieszczania skanera wewnątrz  laboratorium oraz ewentualnego zabierania go na 

badania poza budynkiem ?  

Odpowiedź  

Tak poprzez słowo mobilność zamawiający rozumie możliwość łatwego przemieszczania 

skanera. 

 

Pytanie 7  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 d) zostało wskazane iż skaner powinien być wyposażony 

w: “ osobny moduł z mechanizmem obracającym beczkę“.  

W związku z powyższym czy każdy z modułów skanera powinien być wyposażony w kółka umożliwiające  

łatwe przemieszczanie urządzenia w obrębie laboratorium ?  

Odpowiedź  



 

 

Tak moduł powinien mieć  koła umożliwiające łatwy transport ale również powinien mieć 

możliwość zamontowania nóżek, które powinny być w zestawie umożliwiające wypoziomowanie 

urządzenia. 

 

Pytanie 8  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 1 d) zostało wskazane iż skaner powinien być wyposażony 

w: “ osobny moduł z mechanizmem obracającym beczkę“.  

W związku z powyższym czy ze względu na wymóg mobilności i e.w. możliwość łatwego transportu urządzenia 

celem skanowania w innej lokalizacji, Zamawiający zakłada   wymagania/ograniczenia dotyczące całkowitej 

masy skanera ?  

Odpowiedź  

 Ze względu na mobilność całkowita masa skanera nie powinna przekraczać 1400kg. 

 

Pytanie 9  

Pytanie dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - Urządzenie pomiarowe do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów 

promieniotwórczych - w punkcie „Skaner”, podpunkt 2 f) została zidentyfikowana następująca funkcjonalność: “ 

wydruki zczytywanie kodów kreskowych umożliwiających identyfikację danego opakowania … “.  

Czy w dostawie systemu ma znaleźć się także drukarka  kodów kreskowych wraz z zestawem startowym nalepek 

do drukowania tych kodów ? 

Odpowiedź  

Tak system powinien być wyposażony w układ umożliwiający sczytywanie kodów kreskowych jak 

i również do niego powinna być dostarczona drukarka kodów kreskowych z zestawem naklejek 

startowych. 


