
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zapalników nieelektrycznych otworowych,  zapalników nieelektrycznych 

powierzchniowych oraz rurki detonującej, przeznaczonych do wykonywania robót strzałowych w odkrywkowych 

zakładach górniczych. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. 

3. Ww. środki strzałowe powinny spełniać wymagania : 

• Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego                                 

(z późn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego; 

• Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego. 

4. Wykonawca winien spełniać wymagania Umowy ADR, a w szczególności: towary niebezpieczne powinny posiadać 

nadane: nazwę przewozową, numer rozpoznawczy (UN), kod klasyfikacyjny, określone w załączniku A do Umowy ADR. 

5. Wykonawca gwarantuje możliwość wykonania dostawy 3 dni po zgłoszeniu zapotrzebowania cząstkowego. 

6. Transport środków strzałowych realizowany będzie przez zamawiającego. 

7. Ww. środki strzałowe powinny posiadać oznakowanie CE. 

8. Ww. środki strzałowe powinny być objęte gwarancją, a minimalny okres przydatności środków strzałowych 

powinien wynosić 12 miesięcy od daty dostarczenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwego produktu na pozbawiony od 

wad  (na własny koszt) w terminie 7 dni od momentu powiadomienia o wadzie. 

10. Dopuszcza się aby opóźnienie zapalnika powierzchniowego wynosiła 100 ms (dla zapotrzebowania na konektor 

powierzchniowy 109 ms, długość minimalna 4,8 m). 

11. Długość oferowanych zapalników nieelektrycznych nie powinna być mniejsza niż określona w zapotrzebowaniu. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1 
Certyfikat – świadectwo badania WE wystawione przez jednostkę 

notyfikowaną 
TAK 

2 
Świadectwo nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego 
TAK 

3 Deklaracja zgodności TAK 

4 

Karta charakterystyki (lub jeśli nie jest ona wymagana prawem, pisemna 

informacja pozwalająca na podjęcie działań zapobiegawczych dotyczących 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników) 

TAK 

5 Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu TAK 

6 
Koncesja w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi lub dokument 

równoważny uprawniający do sprzedaży materiałów wybuchowych 
TAK 

 


