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Jaworzno 01.03.2010 r. 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY 
„ZESTAWY DO Ł ĄCZENIA KABLI WRAZ Z OSPRZ ĘTEM” 

 

NAZWA MATERIAŁU ZAWARTO ŚĆ OFERTY 
TECHNICZNEJ 

ZAWARTO ŚĆ OFERTY 
HANDLOWEJ 

1. Zestawy do łączenia kabli: 
 

  - zestaw teletechniczny T-1 
- zestaw MONTER TEL-1 
- zestaw naprawczy SAKOP „MAŁA” 
- zestaw SAKOP 1/3 
- zestaw SAKOP 1/2i 
- zestaw SAKOP1/3i 
- mufa kablowa MK 50-85/150/ETE 
- zestaw MONTER REM-1 
- mufa górnicza 92 AC 63-3G 
- pozostałe z cenników producentów 
 

2. Osprzęt do łączenia kabli: 
 

- zalewa kablowa SAKOP VILEPOX 3L 
- złączka rurkowa aluminiowa 25 mm 
 -złączka rurkowa miedziana  50 mm 
- końcówki kablowe do prasowania 6 mm 
- złączki śrubowe do Ŝył kabli Al. I Cu do  
  1 kV 16-50 mm 
- złączki śrubowe do Ŝył kabli Al. I Cu do  

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: 
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
   28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
   higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
   specjalistycznego zabezpieczenia 
   przeciwpoŜarowego w podziemnych 
   zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 
  1169 z późn. zm.) 
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
  kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania  
  wyrobów do stosowania w zakładach 
  górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z późn. 
  zm.), 
- ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
  oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z  
  2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), 
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
  22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
  wymagań dla urządzeń i systemów 
  ochronnych przeznaczonych do uŜytku w 
  przestrzeniach zagroŜonych wybuchem 
 (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203), 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz 
-  cena za 1 szt. towaru 
-  cennik producentów 
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  10 kV 35-150 mm 
- łącznik szczelinowy Ŝył teletechnicznych 
  ETON 
- taśma izolacyjna PCV 

      - pozostałe z cenników producentów 
 
 
 

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 
dnia 
  21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 
  wymagań dla sprzętu elektrycznego  
  (Dz.U. nr 155, poz. 1089), 
- ustawą z dnia 13.04.2007r. – o 
  kompatybilności elektromagnetycznej  
  (Dz .U. Nr 82 poz. 556), 
- wymogów norm; PN-EN 60204-1;  
  PN-EN 62061 
- wymogów pozostałych norm i przepisów w 
  obowiązującym zakresie. 
- wzór deklaracji zgodności lub 
   zaświadczenia fabrycznego (jeŜeli są 
   wymagane) 
- wzór karty gwarancyjnej wraz z określonymi 
   warunkami. 
- instrukcję obsługi, kartę katalogową lub 
  charakterystykę techniczną. 
- oświadczenie, Ŝe wraz z dostawą 
   wykonawca dostarczy zamawiającemu 
   komplet dokumentów uprawniających 
   zamawiającego do stosowania wyrobów 
   zgodnie z ich przeznaczeniem 
 

 


