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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Tytuł zamówienia: Dostawa kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe 

wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry 

oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” 

(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), dla Instytutu 

Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza”. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kontenery 20 stopowe z wiatrołapem – 8 szt. 

Wymiary zewnętrzne pojedynczego modułu: 

Długość =6 058 mm, Szerokość=2 438 mm, Wysokość=2 800 mm 

Wykonanie i parametry konstrukcji (ramy): 

- spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy 
konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi w kolorze RAL 5010 (niebieski), odprowadzenie 
wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. 

Wykonanie i parametry podłogi: 

- ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z wełny mineralnej o grubości minimum 100 mm lub z 
równoważnego materiału o tych samych parametrach izolacyjnych, płyta typu cementowo-
drzazgowa lub równoważnego materiału o gr. minimum 20 mm, wykończenie podłogi - wykładzina 
typu PCV w kolorze szarym wywinięta oraz przyklejona na ścianę do wysokości minimum 50 mm. 
Współczynnik przenikania ciepła (U), maksimum 0,40 W/(m2K); wytrzymałość na obciążenie 
minimum 1000 kg/m2. Zamontowane kanały ściekowe (odwadniające), o wymiarach minimum, 
długość x szerokość: 1000 x 131 x 63 mm (długość x szerokość x wysokość, sztuk 2 w części 
zasadniczej), zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a). 

Wykonanie i parametry stropodachu: 

- blacha ocynkowana, płyta wiórowa o grubości minimum 12 mm, izolacja z wełny mineralnej o 
grubości 100 mm lub z równoważnego materiału o tych samych parametrach izolacyjnych, folia 
paroizolacyjna, blacha lakierowana RAL 9010 biała (system kaset) Współczynnik przenikania 
ciepła (U), minimum 0,40 W/(m2K); wytrzymałość na obciążenie minimum: I00 kg/m2. 

Wykonanie i parametry ścian zewnętrznych:  
- blacha lakierowana w kolorze RAL 7035 (jasnoszary), izolacja z profilu styropianowego grubości 
minimum 75mm lub z równoważnego materiału o tych samych parametrach izolacyjnych, blacha 
lakierowana w kolorze RAL 9010 (biały), gładka. Współczynnik przenikania ciepła (U), minimum 
0,60 W/(m2K). 

Wykonanie i wymiary drzwi zewnętrznych: 
- jednoskrzydłowe, stalowe, białe, pełne o wymiarach: 900x2000 mm, montowane w ścianie 
zewnętrznej (sztuk 1), usytuowanie zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a: sześć kontenerów w wersji A - z 
drzwiami po lewej stronie i 2 kontenery w wersji B – z dziwami po prawej stronie); 
-dwuskrzydłowe, stalowe o wymiarach: 1 000 +1000x2000 mm (sztuk 1), zgodnie z rysunkiem (Zał. 3a: 
w obydwóch wersjach identyczne). 
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Wykonanie i parametry ściany wewnętrznej (wiatrołap-część zasadnicza): 
-blacha lakierowana w kolorze RAL 9010 biała (gładka), izolacja z profilu styropianowego grubości 
minimum 60mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 90IO (biały), gładka. W ścianie otwór, 
umożliwiający zamontowanie drzwi o wymiarach: 800x2000 mm, (sztuk 1,) zgodnie z rysunkiem 
(Zał. 3a: sześć kontenerów w wersji A - z otworem po lewej stronie i 2 kontenery w wersji B – z 
otworem po prawej stronie). 

Wykonanie i parametry instalacji i urządzeń elektrycznych: 

- instalacja oświetleniowa LED, przyłącze zasilania kontenerów (CEE 400 V, 5-bolcowe, 3-fazowe, 
32 A), dedykowana rozdzielnia elektryczna, lampy LED, moc minimum 18 W (sztuk 2 w części 
zasadniczej i sztuk 1 w wiatrołapie), włączniki światła (sztuk 2) – rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem 
(Zał. 3a). 

Uziemienie: 
- przewód uziemiający DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocą śruby M10 do uziemienia 

ochronnego kontenera na miejscu montażu. 
 

Warunki dostawy: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: minimum 2 sztuki (wersja A ) do 29-12-2020, pozostałe 

do 29-01-2021 r. 

2. Miejsce dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Rybactwa Jeziorowego ul. Rajska 2, 

11-500 Giżycko. 

3. Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym załącznik nr 1 muszą zawierać 

koszt dostawy (wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego, o której 

mowa w pkt 2. 

4. Wyliczenie podatku VAT leży po stronie wykonawcy. 

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub 

pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na 

typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-

użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 
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 wersja A- z drzwiami po lewej stronie. 

Załącznik 3a. Rys poglądowy kontenera 20 FT z wiatrołapem.
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 wersja B- z drzwiami po prawej stronie. 

Załącznik 3a. Rys poglądowy kontenera 20 FT z wiatrołapem.
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