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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY  : 
„OSPRZĘT DO INIEKCJI PIAN, KLEJÓW  DO GÓROTWORU, CZĘŚCI DO POMP MONARK, ADAL 

 I GIPSIAREK” 
 

 
NAZWA MATERIAŁU ZAWARTO ŚĆ OFERTY 

TECHNICZNEJ 
ZAWARTO ŚĆ OFERTY 

HANDLOWEJ 
1. Osprzęt do iniekcji klejów: 
- głowica iniekcyjna jednorazowa do   
  klejów 
- rura stalowa wlewowa, miesz. do  
  klejów L=1,5 mb 
- rura stalowa wlewowa, miesz. do  
  klejów L=2,0 mb 
- rura stalowa wlewowa, miesz. do  
  klejów L=2,5 mb 
- rura przedłuŜająca plastyk. do klejów      
  L=1,5 mb 
- rura przedłuŜająca plastyk. do klejów      
  L=2,0 mb 
- rura przedłuŜająca plastyk. do klejów      
  L=2,5 mb 
- tuleja do głowicy wielorazowej L-140 
- mieszalnik statyczny 12mm urządz.  
  iniekc. 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi 
oraz: 
- zgodne z PN lub innymi normami    
  zharmonizowanymi 
- deklaracja zgodności-oświadczenie  
  producenta lub upowaŜnionego  
  przedstawiciela iŜ oferowany wyrób  
  spełnia wymagania prawa polskiego,    
  postanowienia Ustawy „Prawo  
  Górnicze i Geologiczne” Dz. Ust.  
  94r Nr 27 poz.96 z późniejszymi   
  zmianami i Unii Europejskiej w   
  zakresie wprowadzenia na rynek i do   
  uŜytku w podziemnych wyrobiskach   
  zakładów górniczych   
- opinia atestacyjna Kopalni  
  Doświadczalnej „BARBARA” - GIG 
- świadectwo jakości do kaŜdej    

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



- wkład mieszalnika statyczny urządz.  
  iniekc. 
- głowica iniekcyjna wielorazowa do  
  klejów  
2. Osprzęt do podawania piany  
    fenolowej: 
- mieszacz do piany 
- pistolet do piany mieszalnik   
  pianotwórczy MS 250 
- pistolet do piany mieszalnik  
  pianotwórczy DMS 500 
- mieszalnik statyczny 1/2” 16mm 
- rura podająca do piany fenolowej 1/2”  
  L=1,0 mb 
- rura podająca do piany fenolowej 1/2”  
  L=1,5 mb 
- rura podająca do piany fenolowej 1/2”  
  L=2,0 mb 
- rura przedłuŜająca do piany  
  fenolowej1/2” L=1,0 mb 
- rura przedłuŜająca do piany  
  fenolowej1/2” L=1,5 mb 
- rura przedłuŜająca do piany  
  fenolowej1/2” L=2,0 mb 
- mieszalnik statyczny 3/4” 16mm  
  Stecko DN-20 
- rura podająca do piany fenolowej 3/4”  

  dostarczonej partii 
- wymagana gwarancja 
 



  L=1,0 mb 
- rura podająca do piany fenolowej 3/4”  
  L=1,5 mb 
- ura podająca do piany fenolowej 3/4”  
  L=2,0 mb 
- rura przedłuŜająca do piany  
  fenolowej3/4” L=1,0 mb 
- rura przedłuŜająca do piany  
  fenolowej3/4” L=1,5 mb 
- rura przedłuŜająca do piany  
  fenolowej3/4” L=2,0 mb 
3. Części do pomp: 
a. Adal 
- HA 1P 
- Mono 
- olej pneumatyczny niezamarzający   
  ADAL 
b. Monark 
- typu 700 
- typu SA-500 
- typu SA-250 
c. gipsiarek ( pompa 32PSR) 
   części zamienne występujące   w  

   dokumentacji   producentów 

 
 


