
 
 

 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (nazwa i adres wykonawcy) 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP 25/WILiŚ/2019, CRZP 149/002/D/19 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa aparatury badawczej-
systemu do badania mastyksów gumowo-asfaltowych w reometrze dynamicznego ścinania DSR w 
schemacie trzypunktowego zginania w ramach projektu SEPOR na potrzeby Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Środowiska przedkładam(y): 
 
 

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
Akcesorium do badania parametrów mechanicznych mast yksów gumowo-asfaltowych w schemacie 
trzypunktowego zginania  -1 komplet. 
 
 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 
(producent, nr kat. lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia) 
 

Minimalny zakres wymagań, który powinien 
spełniać oferowany przedmiot zamówienia 

Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia 
wartość parametru bądź potwierdzenie 

spełniania wymaganych parametrów poprzez 
wpisanie „TAK” 

geometria dolna z 2 podporami o regulowanym 
rozstawie w zakresie od 10mm do 40mm 
 
*w przypadku geometrii z podporami o stałej 
szer. należy dostarczyć min. 3 rozstawy podpór: 
10±1 mm, 25±1 mm, 40±1mm)  

 

geometria górna obciążająca badaną próbkę w 
środku rozpiętości pomiędzy podporami 

 
 
 

geometria dolna i górna do montażu próbek w 
reometrze, do badania próbek cylindrycznych 

 

akcesoria dodatkowe: klucz dynamometryczny  
 

akcesoria dodatkowe: elementy do mocowania 
próbek w geometrii 

 

Akcesoria dodatkowe: ko ńcówki mocuj ące cylindryczne próbki gumowo-asfaltowe  -6 kompletów 
 
 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 
(producent, nr kat. lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia) 
 
 
Minimalny zakres wymagań, który powinien 
spełniać oferowany przedmiot zamówienia 
 

 
Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia 
wartość parametru bądź potwierdzenie 
spełniania wymaganych parametrów poprzez 
wpisanie „TAK” 

                                 - TAK 



 
 

 
 

 
Akcesoria do badania modułów próbek mastyksu gumowo -asfaltowego: talerze równoległe o Ø 8mm  – 4 
komplety  
 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 
 (producent, nr kat. lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia) 
 

Minimalny zakres wymagań, który powinien 
spełniać oferowany przedmiot zamówienia 

Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia 
wartość parametru bądź potwierdzenie 

spełniania wymaganych parametrów poprzez 
wpisanie „TAK” 

talerze wykonane ze stali nierdzewnej  

 
Akcesoria do badania modułów próbek mastyksu gumowo -asfaltowego: talerze równoległe o Ø 25mm  – 
4 komplety.  
 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 
 (producent, nr kat. lub inne dane umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia) 
 

Minimalny zakres wymagań, który powinien 
spełniać oferowany przedmiot zamówienia 

Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia 

wartość parametru bądź potwierdzenie 
spełniania wymaganych parametrów poprzez 
wpisanie „TAK” 

 
talerze wykonane ze stali nierdzewnej 

 

 
 
 
 
 
 

                                                               -------------------------------------------------- 
                                                                                                            (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy) 
 


