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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY  : 
„WYROBY GUMOWE (USZCZELNIENIA, PASKI KLINOW E, WKŁADY DO SPRZĘGIEŁ , MASYWY)” 

 

 
NAZWA MATERIAŁU ZAWARTO ŚĆ OFERTY 

TECHNICZNEJ 
ZAWARTO ŚĆ OFERTY 

HANDLOWEJ 
Wyroby gumowe: 
a/ uszczelnienia techniczne: 
- pierścienie typu „Oring”: 
  10x2 
  50x3 
  pełen zakres rozmiarów i typów. 
- pierścienie typu „Simmer”: 
  85x110x12 
  165x190x15 
  pełen zakres rozmiarów i typów. 
- pierścienie typu „U” „U1” „U2”  „UT”  
  UT-1 40x60x16 
  UT-1 40x65x14 
  pełen zakres rozmiarów i typów. 
- uszczelki płaskie gumowe do rur  
  kołnierzowych róŜne grubości 3-4mm: 
  ø 100x150 
  ø 150x210 
  pełen zakres rozmiarów i typów. 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
Dla uszczelnień, wkładów do sprzęgieł, 
sznurów gum., płyt gum. 
- zgodne z PN lub innymi normami    
  zharmonizowanymi 
- deklaracja zgodności-oświadczenie   
   producenta lub upowaŜnionego   
   przedstawiciela iŜ oferowany wyrób  
   spełnia wymagania prawa polskiego 
   i Unii Europejskiej w zakresie  
   wprowadzenia na rynek i do uŜytku w  
   podziemnych wyrobiskach górniczych 
- certyfikaty: GIG, KOMAG na wyroby  
  gumowe wymagające dopuszczeń do  
  stosowania w zakładach górniczych 
- świadectwo jakości do dostawy 
- gwarancja na warunkach producenta 
 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
- cena za 1 szt. towaru 
- cena za 1 mb towaru 
- cena za 1 m² towaru 
-  cennik (dokument oraz sugerowana  
    wersja elektroniczna np. CD, DVD)     
 



- uszczelki płaskie do rur  
  kołnierzowych z tworzywa GZ-3/2000 
  (prod. Spoiwo Radom): 
  ø 100x150 róŜne grubości 3-5mm 
  ø 150x210    „           „           „ 
  ø 200x270    „           „           „  
  ø 300x376    „           „           „  
  pełen zakres rozmiarów. 
- uszczelki do pras filtracyjnych: 
  ø 150x240 
  ø 130x210 
- mechaniczne uszczelnienia ślizgowe  
  oraz pierścienie adaptacyjne prod.  
  Goetze. 
  pełen zakres rozmiarów 
- mechaniczne uszczelnienia ślizgowe  
  oraz pierścienie adaptacyjne innych   
  producentów: NilSeal itd. 
  pełen zakres rozmiarów 
- uszczelnienia poliamidowe do  
  węŜy-przewodów ciśnieniowych 
  pełen zakres rozmiarów 
- uszczelnienia poliamidowe do  
  rurociągów ciśnieniowych 
  75x50x4 
  49x30x4  
  49x40x4 

Dla masywów gumowych: 
- dopuszczenie WUG 
- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności 
- świadectwo jakości do kaŜdej partii   
  towaru 
- wymagana numeracja kaŜdego  
  bieŜnika 
- gwarancja trwałości na przebieg  
  minimum, dla naczyń o masie  
  całkowitej: 
 ≤  15 Mg - min.  8 000 km 
 ≥  15 Mg - min.  5 000 km 
- Wymagana twardość gumy 65º-85º Sh  
   wg skali A (± 5º Sh) 
- dokumentacja techniczno ruchowa  
  bieŜników 



  34x49x3 
  53x65x3 
- uszczelnienia labiryntowe do   
  krąŜników 
  U-3 47x20x14 łoŜysko 6204 
  U-4 52x25x14     „        6205 
  U-5 62x30x17     „        6206 
  U-6 62x25x12     „        6305 
- uszczelnienia typu „D”, „J”, „PP” 
  „PZ”, „JS”, „DS” 
  pełen zakres rozmiarów. 
b/ pasy napędowe klinowe i zębate 
    XPZ, XPA, XPB. AVX, SPZ, SPA,    
    SPB,SPC, Z, A, B, 20x12,5, C,   
    25x16, D, 36x23,5, E, HDM: 
    17x865 
    13x1450 
    pełen zakres profili i wymiarów 
c/ wkłady do sprzęgieł /gwiazdy/: 
    SH-55 
    SH-100 
    SE 
    TSCHAN 
    PERYFLEX 
    POLTRAK 
    ZERKOPOL 
    VOITH typ A  



    EEK 280, 350 (225, 200) 
    ASRX 
    FENA 
    ROTEX, NOR-MEXG 
d/ masywy górnicze: 
    350x120 
    320x100 
e/ wkładki do sprzęgieł ścinane (prod.   
   Gumet Bielsko)  
   pełen zakres profili i wymiarów 
f/ amortyzatory do wozów  
     kopalnianych 
g/ sznury gumowe olejoodporne 
    i zwykłe w zakresie od ø 2 do ø 20 
h/ płyty gumowe olejoodporne i zwykłe  
    w zakresie od ≠ 1 mm do ≠ 20 mm 
i/ uszczelnienia (NUSSO) do pomp   
   zatapialnych prod. „Powen” Zabrze 

 
 


