
Warszawa dnia 25.02.2022

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [ustawa Pzp], w 
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Nr rb 1/2022 prowadzonego w trybie podstawowym
– bez negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1, Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia , 
udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach
przedmiotowego postępowania:

Zapytanie z dnia 24.02.2022

„Prosimy o potwierdzenie lub sprecyzowanie informacji czy ramach wymiany systemu sygnalizacji 
pożarowy będą demontowane czujki jonizacyjne i czy wykonawca będzie miał w zakresie przekazanie 
ww. czujek  do utylizacji w zakładzie utylizacji materiałów promieniotwórczych?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi  prosimy o podanie ilości czujek izotopowych do demontażu i 
utylizacji?

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z Prawem atomowym działalność gospodarczą polegającą 
na: obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - 
izotopowe czujki dymu może wykonywać jednie podmiot gospodarczy posiadając stosowne 
zezwolenie PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. Zatem rozdział 8 SWZ „Informacja o 
warunkach udziału w postępowaniu” winien być, naszym zdaniem, uzupełniony o wymóg posiadania
przedmiotowego zezwolenia przez Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu 
przetargowym?”

Odp.

W budynku Teatru  w ramach istniejącej instalacji występują elementy  typu jonizacyjnego w łącznej 
ilości 44 szt w tym 43 szt czujek typu DIO 31 A2  oraz 1 szt. DIO 40.

W zakresie prac przewiduje się wymianę wszystkich czujek co oznacza konieczność ich demontażu i w
przypadku czujek jonizacyjnych protokolarnego przekazania do utylizacji.

Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia do obsługi , transportu oraz zdania tego typu 
materiałów. W przypadku , gdy oferent (wykonawca nie dysponuje takimi uprawnieniami dopuszcza 
się zlecenie tych czynności instytucji uprawnionej. 

 Zlecenie w tym zakresie należy do wykonawcy i zleceniodawca nie partycypuje w tym procesie w 
żaden sposób.

Przedstawiając ofertę należy uwzględnić koszt demontażu, transportu oraz utylizacji elementów 
jonizacyjnych. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
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