
 

 

           Otwock – Świerk 04.12.2020 r.  

DAP.260.7.2020 

Znak sprawy: Przetarg 7/ochrona radiologiczna/ 2020 

 

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 2021 roku, a także prowadzenie pomiarów i ocena 

narażania personelu ZUOP w 2021 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  

W Części I p. 5 oraz Części IV p. 11, 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.  

Odpowiedź  

Zamawiający w części I p. 6, części IV p. 11 wymaga pomiaru radonu (Rn-222). 

Pytanie 3  

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. Zamawiający wymaga oszacowania efektywnej dawki obciążającej.   

Pytanie 4 

W Części IV p. 8, 11 i 12, Zamawiający nie precyzuje dla jakiej matrycy mają zostać wykonane 

badania. Proszę o jej określenie.  

Odpowiedź  

Badania dotyczą pomiarów w powietrzu. 

 Pytanie 5 

Pytanie dotyczy część III. Czy wymagane będzie wzorcowanie zgodnie z wymaganiami norm serii PN-

EN ISO 4037?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga aby wzorcowanie było zgodne z wymaganiami norm serii PN-EN ISO 4037.  

Pytanie 6 

Pytanie dotyczy część III. Czy mają Państwo preferencje co do widma promieniowania do pomiarów 

liniowości?  

Odpowiedź  

Zamawiający w zakresie widma promieniowania do pomiarów liniowości preferuje Cs-137. 

Pytanie 7  

Pytanie dotyczy część III. Jakiej oczekują Państwo minimalnej ilości punktów pomiarowych?  

Odpowiedź  

Wymagane jest wzorcowanie w zakresie liniowości i charakterystyki energetycznej (minimum dwa 

punkty energetyczne).  

Pytanie 8 

Pytanie dotyczy część III. Czy wymagany jest pomiar charakterystyk energetycznych urządzeń i jeśli 

tak to w jakich energiach?  

Odpowiedź  

Zamawiający nie wymaga pomiarów charakterystyk energetycznych urządzeń 

Pytanie 9 

Pytanie dotyczy część III. Czy wymagana jest akredytacja na całość prac z określonego przez Państwa 

zakresu?  



 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga  akredytacji na całość prac w zakresie części III.   

Pytanie 10  

Pytanie dotyczy część III. Czy wymagane będzie wzorcowanie zgodnie z PN-EN ISO 4037 ?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga aby wzorcowanie było zgodne z wymaganiami normą PN-EN ISO 4037 

Pytanie 11  

Pytanie dotyczy część III. Jaka ilość przyrządów wymaga wzorcowania w zakresie skażeń alfa? Jakie 

izotopy i ile punktów pomiarowych?  

Odpowiedź  

Zamawiający przekazuje tabele z wykazem przyrządów dozymetrycznych do pomiaru skażeń 

promieniotwórczych. Wymagane jest:  wzorcowanie w zakresie liniowości (minimum jeden punkt). W 

przypadku wzorcowania przyrządów pod kątem skażeń w zależności od urządzenia na skażenia alfa, 

skażenia beta.  

 
Nazwa przyrządu podlegającego wzorcowaniu 

Ilość 
przyrządów 

pomiarowych  

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 

Sonda do pomiaru skażeń FHZ 382 5  x 

Miernik skażeń  BERTHOLD LB 124 1  x 

Sonda SSA-1P 1  X 

Przenośny monitor skażeń promieniotwórczych PAM-350 10  X 

Monitor skażeń EKC-C 5  X 

Radiometr Radiagen + sondy 3 X X 

Monitor skażeń RKP-1-2 4  X 

RUM 1 z sonda SSU-3-2 1 X  

Przenośny monitor skażeń promieniotwórczych PAM-100E 3  X 

 

 

 



 

 

Pytanie 12 

Pytanie dotyczy część III. Jaka ilość przyrządów wymaga wzorcowania w zakresie skażeń beta? Jakie 

izotopy i ile punktów pomiarowych?  

Odpowiedź  

Odpowiedź jak w pytaniu 11 Wymagane jest:  wzorcowanie, charakterystyka energetyczna (minimum  

dwa punkty). 

Pytanie 13  

Pytanie dotyczy część III. Czy wymagana jest akredytacja na całość prac z określonego przez Państwa 

zakresu?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga  akredytacji na całość prac w zakresie części III.   

Pytanie 14  

 Pytanie dotyczy część III . Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania sond do 

pomiaru neutronów, a w szczególności: Czy wymagane będzie wzorcowanie zgodnie z wymaganiami 

norm serii PN-EN ISO 8529?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga aby wzorcowanie było zgodne z wymaganiami norm serii PN-EN ISO 8529.  

Pytanie 15 

Pytanie dotyczy część III. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania sond do 

pomiaru neutronów, a w szczególności Czy mają Państwo preferencje co do źródeł promieniowania 

Cf-252 (moderowany D2O), Cf-252, Am-Be, Pu-Be, inne?  

Odpowiedź  

Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór źródeł promieniowania neutronowego.  

Pytanie 16 

Pytanie dotyczy część III. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania sond do 

pomiaru neutronów, a w szczególności Jakiej oczekują Państwo minimalnej ilość punktów 

pomiarowych?  

Odpowiedź  

Wymagane jest wzorcowanie w zakresie liniowości i charakterystyki energetycznej (minimum cztery 

punkty pomiarowe). 

 



 

 

Pytanie 17 

Pytanie dotyczy część III. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania sond do 

pomiaru neutronów, a w szczególności Czy wymagana jest akredytacja na całość prac z określonego 

przez Państwa zakresu?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga  akredytacji na całość prac w zakresie części III.   

 

Pytanie 18 

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania dawkomierzy indywidualnych z 

odczytem bezpośrednim, w szczególności czy oczekują Państwo wzorcowania dawkomierza 

jednocześnie w wartościach Hp(10) i mocy Hp(10), a jeśli tak to ile jest takich urządzeń? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający posiada  

a) 10 sztuk dawkomierzy indywidualnych z odczytem bezpośrednim ISOTRACK (Wykonawca jest  

zobowiązany wzorcowania ich jednocześnie w wartościach Hp (10) dla dawki i Hp (10) dla mocy 

dawki), 

b) 50 sztuk dawkomierzy DMC 2000 (Wykonawca jest  zobowiązany wzorcowania ich w wartościach 

Hp(10) dla dawki).  

Pytanie 19 

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania dawkomierzy indywidualnych z 

odczytem bezpośrednim, w szczególności ile dawkomierzy wymaga wzorcowania wyłącznie w 

wartości Hp(10)? 

 

Odpowiedź  

Odpowiedź jak w pytaniu 18.   

 

Pytanie 20 

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania dawkomierzy indywidualnych z 

odczytem bezpośrednim, w szczególności ile  dawkomierzy wymaga wzorcowania wyłącznie w 

wartości mocy Hp(10)? 

 

Odpowiedź  



 

 

Odpowiedź jak w pytaniu 18.   

 

 

Pytanie 21 

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania dawkomierzy indywidualnych z 

odczytem bezpośrednim, w szczególności jakiej oczekują Państwo minimalnej ilości punktów 

pomiarowych ?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający oczekuje minimum 3 punkty pomiarowe.   

 

Pytanie 22 

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykonania wzorcowania dawkomierzy indywidualnych z 

odczytem bezpośrednim, w szczególności czy wymagana jest akredytacja na całość prac z 

określonego przez Państwa zakresu ? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga  akredytacji na całość prac w zakresie części III.   

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty od Wykonawcy wyłącznie części zadań dotyczących: 

1) części II; zadanie 2. "Ocena narażenia zewnętrznego pracowników",  

2) części IV; zadanie 6."Pomiar dawki pochłoniętej  od tła promieniowania jonizującego", 

3) części V; zadanie 7. :"Pomiar dawki pochłoniętej  od tła promieniowania jonizującego" 

 

oraz jaki rodzaj dowodów potwierdzających należycie wykonane usługi będzie spełniał wymogi 

przetargu ? Czy dowodami są referencje  odbiorców + oświadczenie Wykonawcy o wartości 

wykonanych usług czy wyłącznie faktury VAT ? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy z rozdziału I SIWZ:   



 

 

5. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia w danej części zamówienia tylko jednej oferty 

zawierającej jednoznaczną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy, 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty na realizację wszystkich części, kilku części  

lub jednej części.  

 

Uwzględniając powyższe zapisy siwz należy podkreślić, iż Wykonawca może złożyć ofertę na 

wykonanie jednej wybranej części zamówienia, kilku wybranych części zamówienia lub wszystkich 

części zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na  realizację danej części zamówienia 

powinien uwzględnić wszystkie zadania w ramach opisu danej części. Niedopuszczalne jest złożenie 

oferty na wybrane zadania w ramach danej części zamówienia. Oferta przygotowana w taki sposób 

zostanie potraktowana jako nie zgodna z specyfikacją przedmiotu zamówienia i będzie podlegać 

odrzuceniu.     


