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DZPZ-899/1-PN/106-2017       Rybnik, dnia 05.12.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę akumulatorów i czujek ESSER wraz z podstawami 
(zamówienie nr DZPZ-899-PN/106-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28.11.2017 r., nr 622214-N-2017 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi.   

 
Pytanie 1: „Czy przedmiotem zamówienia jest poza dostawą , montaż dostarczonych urządzeń 

i demontaż obecnie zamontowanych?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, i ż przedmiot zamówienia obejmuje dostaw ę czujek 
i sukcesywny odbiór do utylizacji na żądanie zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 2: „Ile sztuk czujek OTI, TD i O przeznaczonych jest do utylizacji? 

Ponadto, jeśli przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie do utylizacji i demontaż czujek 
jonizacyjnych, w związku z koniecznością przestrzegania przez Zamawiającego Ustawy 
Prawo Atomowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 576) wnosimy o dokonanie zmiany SIWZ poprzez 
dodanie zapisu o konieczności posiadania przez wykonawcę Zezwolenia PAA na 
wykonywanie czynności związanych z demontażem i przekazaniem do utylizacji czujek 
izotopowych/jonizacyjnych.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący przewiduje do utylizacji 39 czujek OTI, 21 czuje k O oraz 2 czujki TD. 
Zamawiaj ący nie przewiduje dokonywania zmian zapisów SIWZ po przez konieczno ść posiadania 
zezwolenia na utylizacj ę czujek przez wykonawc ę, natomiast dopuszcza w tym zakresie 
podwykonawc ę. W tym wypadku stosowne zezwolenie winien posiada ć podwykonawca. 
Jednocze śnie zamawiaj ący informuje, i ż dostawa ma si ę odbywa ć zgodnie z §1 ust.3a wzoru 
umowy. 
 

 
 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 08.12.2017 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 


