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 Bełchatów, dn. 18.12.2015 r. 

 

 

 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi do pytań dotyczących przetargu nr sprawy: 54/SK/ST/2015  

                  pn.: „Pobieranie próbek i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników  

                  i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych  

                  i odpadów z podziałem na zadania”. 

 

 

 

 

 

Pytanie 1  

W zakresie badań wody pitnej – zadanie nr 6 – podają Państwo badania radiologiczne: radon, tryt  

i dawkę orientacyjną. Miejsca pobrania próbek to SUW i sieć wodociągowa.  

Zgodnie z nowym rozporządzeniem z roku 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) próbki wody w zakresie 

radiologii należy badać: 

 tylko na ujęciach wody, 

 na wstępne badania radiologiczne wody maja Państwo dwa lata od wejścia w życie 

rozporządzenia, 

 badania wstępne radiologii na ujęciach wody powinny obejmować: tryt, Ra226, Ra228, Ra228 

oraz radon,  

 w przypadku przekroczeń na tych parametrach konieczne jest wykonanie szacowanie dawki 

orientacyjnej co polega na obliczeniu ze wzoru badań na podstawie badań Ra226 i Ra228, 

 szacowanie dopuszczalnej dawki jest konieczne tylko wtedy gdy przekroczona jest wartość 

trytu w badaniach wstępnych, nie ma sensu badanie jej już na wstępnym etapie, 

 w zależności od wyników badań wstępnych radiologii będzie zależała częstotliwość i zakres 

kolejnych badań. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w związku z nieprecyzyjnym określeniem zakresu badań i ilości próbek w zakresie badań 

wody przeznaczonej do spożycia na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. , 

poz. 1989) w ramach monitoringu przeglądowego wyłącza z postępowania zadanie nr 6. Prosimy nie 

wyceniać zadania 6 w formularzu ofertowym. 

 

Pytanie 2 

W punkcie 3.6 SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia za pomocą 

podwykonawców. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę tego zapisu. Obecnie nie ma 

praktycznie laboratoriów, które są w stanie same wykonać badania fizykochemiczne w tym 

radiologiczne. Brak także Polskich laboratoriów badających metodykę akredytowaną LKT w ściekach 

(lotne kwasy tłuszczowe). Tym samym znacząco ograniczają Państwo możliwość złożenia oferty 

przez pozostałych Wykonawców. Oczywiście zasadnym może być brak zgody na podzlecenie całości 

zamówienia podwykonawcy, ale jeśli chodzi o pojedyncze parametry to zwracamy się o zgodę na 

akredytowane podzlecenia przynajmniej dla zadań nr 6 i zadania nr 8. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenia badań akredytowanych.  

 

Pytanie 3 

W wymaganiach dodatkowych w zadaniu nr 6 wymagają Państwo, aby badania były przeprowadzone 

przez laboratoria posiadające akredytację oraz zaświadczenie Sanepidu. Obecnie laboratoria 

wykonujące badania radiologiczne nie zdążyły jeszcze uzyskać zatwierdzenia Sanepidów na wszystkie 

parametry wymienione w wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych. Czy dopuszczą 

zatem Państwo, aby laboratorium wykonujące badania radiologiczne posiadało na dzień dzisiejszy 

akredytacji PCA, ale nie posiadało jeszcze zatwierdzenia sanepidu na wszystkie wykazane parametry?  

 Odpowiedź: 

Zamawiający w związku z nieprecyzyjnym określeniem zakresu badań i ilości próbek  

w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2015 r. , poz. 1989) w ramach monitoringu przeglądowego wyłącza z postępowania 

zadanie nr 6. Prosimy nie wyceniać zadania 6 w formularzu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 Zatwierdził: 

                                                            Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 

mgr Piotr Kopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


