
Harmonogram
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Lp.

1 Wejście na „mapę drogową”

2
Rozmowy z potencjalnymi wykonawcami 
cyklotronu 

zebranie informacji o parametrach technicznych 
ewentualnych cyklotronów zapewniających 
realizację programów badawczych 
przewidzianych do wykonania z pomocą 
nowego cyklotronu

powrót do rozmów z potencjalnymi 
producentami w celu wypracowania wymogów 
na cyklotrony, które pozwoliłyby na ich 
wstawienie do istniejącego budynku po 
wykonaniu niezbędnych adaptacji
oszacowanie kosztów budowy cyklotronu wraz 
z adaptacjami dla każdej wersji

3
Uzyskanie środków na sfinansowanie 
pełnej inwestycji

4
Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na cyklotron

5 Ogłoszenie przetargu na cyklotron 

6
Ogłoszenie zwycięzcy przetargu 
na cyklotron

7 Realizacja kontraktu na cyklotron
wytworzenie dokumentacji technicznej 
cyklotronu
zatwierdzenie dokumentacji przez inwestora
wykonanie podzespołów cyklotronu

transport i montaż cyklotronu w budynku ŚLCJ
testy parametrów cyklotronu w tym test SAT

8

We współpracy ze zwycięzcą przetargu 
na cyklotron opracowanie wymogów 
technicznych pod adaptacje i przebudowy 
istniejących pomieszczeń

9
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę 
adaptacji i przebudowań

10
Ogłoszenie zwycięzcy przetargu 
na adaptację i przebudowę pomieszczeń

11
Realizacja kontraktu na przebudowę 
i adaptację

wykonanie dokumentacji dla celów uzyskania 
pozwolenia na budowę przy zachowaniu 
konsultacji z inwestorem i wykonawcą 
cyklotronu
uzyskanie pozwolenia na budowę
wytworzenie dokumentacji wykonawczej
zakup koniecznych materiałów i urządzeń 
w celu adaptacji lub wybudowania nowych 
instalacji niezbędnych do pracy cyklotronu

wykonanie adaptacji i przebudowań zgodnie 
z zatwierdzoną przez inwestora dokumentacją 
wykonawczą

odbiór prac budowlanych przez inwestora 
przy współuczestnictwie wykonawcy cyklotronu

12

Koordynowanie współpracy pomiędzy 
wykonawcą cyklotronu a wykonawcą 
adaptacji i przebudowań

13 Demontaż cyklotronu U-200P

wersja I
poszukanie ośrodka, który zainteresowany 
byłby nabyciem cyklotronu U-200P
uzyskanie pozwolenia z PAA na demontaż 
i utylizację cyklotronu
przygotowanie dokumentacji przetargowej w 
przypadku większej liczby zainteresowanych

ogłoszenie przetargu
wybór zwycięzcy
demontaż i wywiezienie cyklotronu U-200P

wersja II
uzyskanie pozwolenia z PAA na demontaż 
i utylizację cyklotronu
przygotowanie dokumentacji przetargowej 
na demontaż cyklotronu
ogłoszenie przetargu
wybór firmy demontującej
demontaż i utylizacja cyklotronu 

14
Przejęcie nowego cyklotronu 
do eksploatacji
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