
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

Szczegółowy  Opis przedmiotu zamówienia  

 Dostawa pojemnika transportowego typu B(U) (dalej: pojemnik transportowy). 

Pojemnik umożliwia transport substancji promieniotwórczych w postaci specjalnej i 

innej niż postać specjalna poczynając od pojemników osłonnych zawierających odpady 

promieniotwórcze o niskiej aktywności do głowic osłonnych zawierających 

wysokoaktywne źródła promieniotwórcze, które same nie spełniają wymagań 

transportowych. 

Uwaga !    

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu lub 

zgłosić zastrzeżenia na adres: 

przetargi@zuop.pl  

2. Wyjaśnienia treści opisu oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego 

postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego  

      https://zuop.pl/zamowienia-publiczne  

 

Ad. 1  - Opis i zakres przedmiotu zamówienia  

Specyfikacja techniczna pojemnika transportowego: 

a) pojemnik transportowy powinien posiadać certyfikat typu B(U) na potrzeby 

transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR klasa 7, 

b) dopuszczalna aktywność przewożonego materiału 1000TBq Co60 bądź ekwiwalent 

tej wartości, 

c) maksymalna dopuszczalna moc dawki na pojemniku transportowym 2mSv/h, 

d) maksymalna dopuszczalna moc dawki w odległości 1m od pojemnika 

transportowego 0,1mSv/h, 

e) minimalne wymiary wewnętrzne przestrzeni załadunkowej pojemnika 

transportowego: 800mm szerokość x 1200mm długość x 900 mm wysokość, 

f) możliwość przewozu urządzenia IBL 437C, 

g) możliwość transportu urządzenia Gammacell 3000/1000, 

h) maksymalna masa pustego pojemnika transportowego 1800kg, 

i) dopuszczalna masa załadowanego pojemnika 5000kg, 

j) maksymalne wymiary zewnętrzne pojemnika transportowego nie przekraczające 

wartości: 1300mm szerokość x 1700mm długość x 1300 mm wysokość, 

 

Ad. 2  Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany:  

mailto:przetargi@zuop.pl
https://zuop.pl/zamowienia-publiczne


1) dostarczyć pojemnik do siedziby ZUOP w Otwock-u, 

2) dostarczyć wyposażenie i niezbędne środki służące do właściwego zamocowania 

pojemnika transportowego na samochodzie, 

3) przeszkolić personel ZUOP z zasad obsługi w siedzibie Zamawiającego,  

4) udzielić gwarancji, na okres 12 miesięcy (Wykonawca może wydłużyć okres 

gwarancji),  

5) prowadzić bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres 12 miesięcy,  

 

Ad. 3  Wykaz wymaganych dokumentów 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty dotyczące 

realizowanego przedmiotu zamówienia tj.: 

1) instrukcję obsługi, eksploatacji i mocowania pojemnika w środkach transportu, 

2) atesty, certyfikaty CE, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa 

jakości etc., potwierdzające dopuszczenie użytkowania na terenie Polski,  

3) protokół szkolenia z zakresu obsługi,  

4) karta gwarancji, 

5) certyfikat B(U) pojemnika  

6) atesty zawiesi i elementów mocowania pojemnika  

 

W/w dokumenty powinny być dostarczone w języku polskim, wersji papierowej oraz na 

nośniku elektronicznym CD (po 1 egzemplarzu).  

 

 

 


