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Załącznik nr 3 do SWZ 

Zadanie 3. Materiały na próbny egzmin zawodowy 
 

I. Rury i złączki polipropylenowe: 

a. Rura PP dn20 - 360 metrów 

b. Mufa PP GW dn20 na 1/2 ”  –  90 szt 

c. Zawór kulowy PP dn20 –  90 szt 

d. Kolano PP dn20 X 90 stopni – 900 szt 

e. Mijanka PP dn20  - 90 szt 

f. Trójnik PP dn20 – 90 szt 

g. Kolano naścienne PP dn20 X ½ cala GW – 90 szt 

II. Uchwyty metalowe na rurę PP 20 –  360 szt 

III. Taśma teflonowa – 90szt 

IV. Elenenty miedziane do zaciskania zgodne z styemem Viega: 

a. Mufa Cu dn15 X ½ GW  –  90 szt 

b. Kolano CU dm15X 90 stopni  –  360 szt 

c. Kolano naścienne dn15 x ½ "  -  90 szt 

d. Mufa CU  dn15 x ½ '' GZ -  180 szt 

e. Trójnik CU dn15 –  90 szt 

f. Rura CU dnx15 twarda - 270 metrów 

V. Zawór kulowy mosiężny dn ½ - 90 szt 

VI. Uchwyty metalowe na rurę CU 15 – 360 szt 

VII. Pakuły lniane – 45 szt 

VIII. Pasta uszczelniająca – 45szt. 

 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, do okazania zaoferowanego sprzętu w celu 

sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  

Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, po terminie składania ofert. 

Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).  

Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji) sprzętu i/lub 

oprogramowania, uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez 

Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 


