Załącznik nr 2
do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa do uszczelniania wyrobisk górniczych.
I. Parametry techniczno – użytkowe i wymagania.
1. Przeznaczenie:
Do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach
zaliczonych do stopnia ,,a”, ,,b” i ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A” i
,,B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
2. Zastosowanie:
1) Pianka przeznaczona do uszczelniania wyrobisk górniczych.
3. Wymagania
1) Pojemnik o poj. 750ml,
2) Pojemniki blaszane pod ciśnieniem,
3) Objętość piany uzyskanej z pojemnika min. 38 litrów,
4) Masa piany uzyskanej z pojemnika min, 0,8 kg,
4. Gwarancja
Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją, której okres winien wynosić co najmniej:
9 miesięcy licząc od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
5. Termin realizacji dostaw
Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
II. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, które należy załączyć do oferty:
1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku
oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń./Zał. Nr 1/
2) Certyfikat wyrobu i certyfikat pojemnika, wydany przez jednostkę certyfikującą, z których
treści wynika, że wyrób i pojemnik spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające
postanowienia ustawy ,,Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach
wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu
i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych np. certyfikat
uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
3) Karty charakterystyki wyrobu,
4) Aktualny atest higieniczny,
5) Instrukcja stosowania,
6) Ocena toksyczności i szkodliwości – opinia medyczna o warunkach bezpiecznego
stosowania (oddziaływania na zdrowie) uwzględniająca możliwość zaistnienia awarii
(nieszczelność) instalacji do aplikacji piany.
7) Dokument potwierdzający trudnopalność przedmiotu zamówienia.
8) Oświadczenie o odbiorze pustych opakowań.
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9) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
10) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy,
średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
III. Dokumenty wymagane przy każdej dostawie:
1) Dokument dostawy (w/z)
2) Dokument gwarancji.
3) Świadectwo kontroli jakości.
IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz
algorytmów punktacji: ..............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
………………………………………………………………………………………………….
VI. Inne …………………………………………………………………………………………….
Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:
 - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
 - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają
odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
 - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady,
które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: złom ( wymienić np.: złom,, odpady pogórnicze,
drewno, opakowania itp.)
Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

15.11.2021r.
…………………..
Data

………………………….
Imię i nazwisko, podpis

