
 
Warszawa, dnia 01 grudnia 2021 

 
 

PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH                                     
prowadzonych na podstawie art.84 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 
Zamawiający (Narodowe Centrum badań Jądrowych) w dniu 14 maja 2021 r. ogłosił na  

stronie internetowej NCBJ zaproszenie do udziału w konsultacjach zatytułowane „Wstępne konsultacje 
rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego na: Zaprojektowanie, 
wybudowanie, podłączenie i uruchomienie budynkównowego laboratorium laserowego i hali 
eksperymentalnej dla Polskiego Lasera naSwobodnych Elektronach – PolFEL, w tym przebudowa 
budynku nr 5 , nr 67 zezmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz przebudowa istniejącej 
infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej i teletechnicznej w miejscu 
wykonywanej inwestycji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń 
urzędowych na terenie Narodowego Centrum badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.” 

 
Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zgłosił się 4 podmioty: 
  

1. Korporacja budowlana DORACO Sp. z o.o., ul. Opacka 12 , 80-338 Gadńsk 
2. KARMAR S.A., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa 
3. Moris Polska, ul. Baletowa 4, 02-867 Warszawa 
4. PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa 

 
 
Wstępne konsultacje rynkowe odbyły się w formie indywidualnych spotkań z poszczególnymi 
podmiotami w siedzibie Zamawiającego. 
 
W spotkaniach ze strony Zamawiającego uczestniczyli:  
- ze strony Zamawiającego: Paweł Krawczyk – Kierownik Projektu, Artur Siczek- Menadżer Projektu, 
Rafał Rychałkiewicz – Dyrektor Departamentu Technicznego, Jarosław Tazbir  - Dział Inwestycji 
Remontów, Robert Paterek – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów  (skład był zmienny w zależności 
od dostępności) 
- ze strony podmiotów: osoby uprawnione do reprezentacji jak również Dyrektorzy i eksperci 
Techniczni. 
 

Zamawiający przed każdym ze spotkań zawarł z podmiotami umowę o zachowaniu poufności, 
po czym udostępnił na platformie NexCloud posiadaną wówczas dokumentację projektową w postaci 
projektu budowalnego. Celem udostepnienia dokumentacji była chęć uzyskania odpowiedzi na 
przesłane do podmiotów przed umówionym terminem spotkań zagadnienia techniczne. 

 
Zamawiajacy w ramach konsultacji oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie: 

1. doświadczenie  uczestników  w zakresie wykonawstwa prac  budowlanych w zakresie osłon 

radiacyjnych, zabezpieczeń antywibracyjnych, obiekty referencyjne  i wskaźniki skuteczności  

wykonanych zabezpieczeń  

2. oszacowania wartości prac w proponowanej  w PB technologii wykonania,  

3. oceny czasu trwania prac  budowlanych na terenie Zamawiającego, 

4. organizacji  i przebiegu prac nad  projektem wykonawczym  i koordynacji ich zatwierdzania  

przez inwestora  

5. optymalizacji zbrojenia konstrukcyjnego konstrukcji żelbetowych w tym zastosowania 

zbrojenia kompozytowego  

6. dostępności  materiałów i wykonania betonów  ciężkich na bazie kruszyw  magnetytowych/ 

barytowych  




