
 

 

           Otwock – Świerk 09.12.2020 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 informuje, iż: 

1)  W trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na 

pytania.  

2) w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.   

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

Pytanie 1  

W części II znajdują się następujące pozycje pomiarowe:  

1) kontrola narażenia wewnętrznego pracowników i oszacowanie efektywnego równoważnika dawki 

obciążającej za pomocą pomiaru radioaktywności moczu na zawartość izotopów 

betapromieniotwórczych  

2) kontrola narażenia wewnętrznego pracowników i oszacowanie efektywnego równoważnika dawki 

obciążającej za pomocą pomiaru radioaktywności moczu na zawartość izotopów 

alfapromieniotwórczych  

Czy zawartość izotopów alfa lub betapromieniotwórczych należy rozumieć jako pomiary całkowitej 

aktywności, czy chodzi o konkretne izotopy (np. Pu, Am, Sr) ? W tym drugim przypadku proszę 

o sprecyzowanie o jakie izotopy chodzi oraz liczby planowanych pomiarów dla każdego z izotopów.  

 Odpowiedź  



 

 

Zamawiającemu chodzi o kontrolę narażenia wewnętrznego, narażenia wewnętrznego pracowników 

i oszacowanie efektywnej  dawki obciążającej za pomocą pomiaru radioaktywności moczu na 

zawartość izotopów betapromieniotwórczych i alfapromieniotwórczych poprzez pomiar całkowitej 

aktywności izotopów alfapromieniotwórczych i pomiar całkowitej aktywności izotopów beta 

promieniotwórczych. 

Pytanie 2  

Czy w pliku excel („zał. nr 2 tabele do zał. nr 2 A - 2 E.XLS”) załączonym do pobrania razem z paczką 

plików dotyczących przedmiotowego przetargu jest błąd w arkuszu „zał. nr 2A -część 1” w pozycji nr 11 

(Pomiar aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr na hali obiektu 35) czy powinno być 

uwzględnione 4 próbki sumarycznie, czy 16 próbek sumarycznie tak jak to zostało zapisane 

w załączniku nr 1 do SIWZ).  

Odpowiedź  

W pliku excel („zał. nr 2 tabele do zał. nr 2 A - 2 E.XLS”) załączonym do pobrania razem z paczką plików 

dotyczących przedmiotowego przetargu jest błąd w arkuszu „zał. nr 2A -część 1” w pozycji nr 11 

(Pomiar aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr na hali obiektu 35) powinno być uwzględnione 

16 próbek sumarycznie, tak jak to zostało zapisane w załączniku nr 1 do SIWZ. W konsekwencji zapis  

w pliku excel („zał. nr 2 tabele do zał. nr 2 A - 2 E.XLS”) w kolumnie D powinien brzmieć:  

koszt jednostkowy jednej  próbki  x 16  

Pytanie 3  

Czy Zamawiający może dokonać zmiany załącznika nr 7 do siwz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, 

zgodnie z propozycjami przekazanymi w załączniku. 

Odpowiedź  

Zamawiający dokonał szczegółowej analizy przekazanych propozycji zmian i dokonał zmiany 

postanowień umowy w sposób wskazany w załączniku.  

 

ZMIANA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA    

1  ZMIANA   

W  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na str. 21) w Kryterium Gotowość  wykonania 

dodatkowych prac, Zamawiający dokonuje zmiany ilości przyrządów rocznie podlegających 

wzorcowaniu z 143 na 149.  

2 ZMIANA  



 

 

W  Załączniku nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 12), Tabela  w opisie  Część 

III Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej otrzymuje brzmienie:  

Lp. Opis czynności 
Ilość 

przyrządów 
 

Częstotliwość 
(w ujęciu rocznym) 

Pozycja 
jednostkowa 

(w ofercie 
Wykonawca ma 

obowiązek wyceny 
wskazanych pozycji 

jednostkowych) 

1 Wzorcowanie przyrządów na pomiar mocy dawki. 44 1 raz 
wzorcowanie 

1 sztuki 

2 
Wzorcowanie przyrządów na pomiar skażeń 

promieniotwórczych. 
38 1 raz 

wzorcowanie 

1 sztuki 

3 
Wzorcowanie przyrządów na pomiar mocy dawki oraz 

skażeń promieniotwórczych. 
15 1 raz 

wzorcowanie 

1 sztuki 

4 Wzorcowanie sondy do pomiaru neutronów. 2 1 raz 
wzorcowanie 

1 sztuki 

5 Dawkomierzy indywidualnych z odczytem bezpośrednim. 50 1 raz wzorcowanie  

1 sztuki 

  

  



 

 

3 ZMIANA  

W  Załączniku nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 12) w opisie dodatkowych 

wymagań dotyczących CZĘŚCI VI BADANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA TERENIE I 

WOKÓŁ KSOP, ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

Po zakończeniu realizacji zamówienia Zamawiający dokona odbioru wykonania zamówienia 

oraz wypłaci wynagrodzenie w oparciu o faktycznie wykonane czynności oraz ceny jednostkowe 

zawarte w ofercie. 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ - ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 Przedmiot umowy  

ust. 5  

5. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się na podstawie pisemnego harmonogramu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt harmonogramu Wykonawca przedstawi niezwłocznie (w ciągu 

5 dni roboczych) po zawarciu umowy. Zamawiający natomiast w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje 

harmonogram, bądź wprowadzi do niego zmiany. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany do 

harmonogramu. 

Pytanie  1  

W OPZ są inne terminy 10 dni zwykłych – rozbieżność (OPZ – Przygotowanie sprawozdań pkt 7, str. 

14) 

Odpowiedź: 

ust.  5 otrzymuje brzmienie:  

Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się na podstawie pisemnego 

harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt harmonogramu Wykonawca przedstawi 

w ciągu 10 dni roboczych po zawarciu umowy.    

 

ust. 6  

6. Wykonawca w ciągu 2 tygodni po podpisaniu umowy przedstawi procedury i metodologię poboru i pomiaru 

próbek. Zamawiający w ciągu 5 dni zaakceptuje procedury i metodologię poboru i pomiaru próbek wody, 

trawy, gleby i aerozoli. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ewentualne zmiany do procedur i 

metodologii przekazane przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 

 



 

 

Pytanie  2  

W OPZ są inne terminy –  2 tygodnie; rozbieżność (OPZ – SPOSÓB PROWADZENIA 

MONITORINGU pkt 1, str. 14) 

Odpowiedź: 

ust.  6 otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca w ciągu 3 tygodni po podpisaniu umowy przedstawi procedury i metodologię poboru 

i pomiaru próbek. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje procedury i metodologię poboru 

i pomiaru próbek wody, trawy, gleby i aerozoli. 

 

§ 2   

Odpowiedzialność Wykonawcy  

      ust. 8  

8. Zobowiązanie Stron do zachowania poufności pozostaje wiążące w czasie obowiązywania Umowy, a 

także po zakończeniu jej obowiązywania z jakichkolwiek przyczyn.  

Pytanie  3  

Jeśli zachowanie w poufności ma trwać przez czas nieokreślony to powinno być przewidziane 

wypowiedzenie. Druga opcja to wskazanie konkretnego czasu obowiązywania poufności np. ,,……w 

czasie obowiązywania Umowy, a także 5 lat po zakończeniu jej obowiązywania z jakichkolwiek 

przyczyn” 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia wprowadzenia zaproponowanych zmian. Z uwagi na charakter przedmiotu 

umowy wolą Zamawiającego jest rozciągnięcie obowiązku zachowania poufności w sposób 

nieograniczony czasowo i terytorialnie. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości po 

zwróceniu się przez Wykonawcę o możliwość wykorzystania informacji uzyskanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego w ramach realizacji ww. umowy udzieli takiego zezwolenia (po 

przeprowadzeniu szczegółowej analizy). 

 

§ 3 

      Termin realizacji  

ust. 4  

4. Na podstawie przedstawionych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dokonuje oceny 

wykonania przedmiotu umowy i zawiadamia Wykonawcę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprawozdania 

niezwłocznie po przedstawieniu projektu sprawozdań.  



 

 

Zatwierdzenie sprawozdań nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru zgodnie z wzorem zamieszczonym 

w załączniku nr 4 do umowy.  

 

Pytanie  4 

Proponujemy dopisać zapis tj. nie później niż w terminie … dni roboczych od jego przedłożenia. 

Odpowiedź:  

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Na podstawie przedstawionych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dokonuje oceny 

wykonania przedmiotu umowy i zawiadamia Wykonawcę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprawozdania 

niezwłocznie po przedstawieniu projektu sprawozdań, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od jego 

przedłożenia. Zatwierdzenie sprawozdań nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru zgodnie z wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 4 do umowy.  

 

ust. 5  

5. Zamawiający może zamieścić w protokole zastrzeżenia tj. w protokole mogą zostać określone wszelkie 

uchybienia w sprawozdaniach, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie.  

 

Pytanie  5 

Proponujemy doprecyzować zapis: … w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym 

jednak niż 5 dni roboczych. 

Odpowiedź:  

 Ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający może zamieścić w protokole zastrzeżenia tj. w protokole mogą zostać określone wszelkie 

uchybienia w sprawozdaniach, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych. Jeżeli dostrzeżone uchybienia w 

ocenie Zamawiającego nie będą mogły zostać usunięte przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od 

umowy zgodnie z § 7.   

 

 § 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

ust. 2  



 

 

2.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w płatnościach kwartalnych (część I, część II, 

część III, część IV, część V lub jednorazowo (część VI).    

 

Pytanie  6 

W OPZ jest natomiast mowa o kwartalnych odbiorach i płatnościach. Konieczne sprawdzenie 

zapisów 

Odpowiedź:  

W  Załączniku nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (str. 12) w opisie 

dodatkowych wymagań dotyczących CZĘŚCI VI BADANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

ŚRODOWISKA NA TERENIE I WOKÓŁ KSOP, ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

P   Po zakończeniu realizacji zamówienia Zamawiający dokona odbioru wykonania zamówienia oraz wypłaci 

wynagrodzenie w oparciu o faktycznie wykonane czynności oraz ceny jednostkowe zawarte w ofercie.  
 

ust. 7   

7.    Wypłata każdej płatności należnej Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury, na 

konto wskazane w fakturze. Za datę dokonania płatności faktury Strony będą uważały datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

Pytanie  7 

Proponujemy dopisać:  

,,W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 

odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. ” 

Odpowiedź:  

Ust. 7 otrzymuje brzmienie:   

Wypłata każdej płatności należnej Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury, na 

konto wskazane w fakturze. Za datę dokonania płatności faktury Strony będą uważały datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca 

może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.   

 

ust. 8  

8.     Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany przez niego w fakturze. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 

 

Pytanie  8 

Proponujemy dopisać: 

,,Wykonawca niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 

935 z późn. zm.) posiada status dużego przedsiębiorcy”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia dopisania proponowanej treści. Jeżeli z mocy postanowień przytoczonej 

ustawy wynikają obowiązki dla stron umowy, Strony umowy są zobowiązane je stosować. 

Równocześnie w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający uważa 

za dopuszczalne naliczenie odsetek ustawowych. 



 

 

§ 5 

Przeniesienie prawa autorskich na Zamawiającego 

ust. 4   

4.  Przeniesienie praw do używania dokumentów stworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy na wskazanych polach eksploatacji (ust. 2), następuje w ramach wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, z chwilą ich przyjęcia.  

Pytanie  9 

Proponujemy zmienić zapis na: z chwilą zapłaty wynagrodzenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia zmiany zapisu w proponowany sposób, ponieważ już z chwilą przyjęcia   

dokumentów istnieje potrzeba używania dokumentów w sposób wskazany w ust. 2  

 

§ 6 

Kary umowne  

ust. 4   

4. Zamawiający może potrącić wysokość kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i 

Wykonawca wyraża na to zgodę. Kary opisane w ust. 1 mogą być naliczane odrębnie oraz podlegają kumulacji.  

Pytanie  10 

Prosimy uwzględnić uregulowania Tarczy antykryzysowej, tzn. Zamawiający nie może dokonać 

potrącenia z kar w okresie pandemii. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zna zapisy i uregulowania zawarte w tzw. „Tarczy Antykryzysowej” i w przypadku 

wypełnienia przesłanek w niej zawartych postąpi zgodnie z jej brzmieniem. 

 

ust. 5   

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy, jeżeli nienależyte wykonanie lub nie wykonanie umowy nastąpiło wyłącznie na skutek działania siły 

wyższej lub z wyłącznej winy Zamawiającego. 

 

Pytanie  11 

proponujemy dodać zapis: 

(siła wyższa tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron umowy, które są poza kontrolą Stron 

umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie 

uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy) lub innych zdarzeń 



 

 

lub obiektywnych przeszkód o zbliżonym charakterze (tj. niezależnych od woli Stron umowy, takich 

jak pandemia wskutek zakażeń wirusem SARS-CoV-2), których rozmiaru i intensywności nie można 

– pomimo zachowania należytej staranności- przewidzieć w dniu zawarcia umowy). 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia wprowadzenia zaproponowanych zmian. W ocenie Zamawiającego 

szczegółowe definiowanie/wyliczenie co zaliczamy do siły wyższej w umowie jest nie wskazane 

i może prowadzić do zawężenia pojęcia siły wyższej. Ogólne powołanie się na siłę wyższą daje 

w ocenie Zamawiającego większe możliwości zaliczenia jakiegoś zdarzenia uniemożliwiającego 

realizację umowy jako działania siły wyższej (podpierając się jednocześnie bogatym 

orzecznictwem sądowym w tym zakresie). Dodatkowo taki ogólny zapis wydaje się być 

korzystny także dla Wykonawcy, gdyż w sytuacji wystąpienia zdarzenia, które nie mieści się w 

zaproponowanej definicji a można by je uznać za siłę wyższą umożliwi mu powołanie się na 

ww. zapisy umowy. 

 
 

§ 8 

Zmiana umowy 

ust. 1  

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie  12 

Proponujemy uwzględnić, że zmiana umowy może dotyczyć zasad przetwarzania danych osobowych 

stosownie do postanowienia § 9 ust. 2. 

Odpowiedź:  

W ust. 1 dopisuje się ust. 7: 

1) zmiany zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 9 ust. 2 umowy.   


