
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Znak: BiZK.II.273.4.2021 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Dostawa 60 sztuk zapór/rękawów przeciwpowodziowych 

L.p. Wyszczególnienie 

 

Wypełnia Wykonawca * 

 

 Wymagania podstawowe 

1.1.  
Zapora/rękaw przeznaczony do budowania wałów 

przeciwpowodziowych w każdym terenie. 
spełnia / nie spełnia  

1.2.  
Zapora/rękaw przeciwpowodziowy musi umożliwiać jej indywidualne 

ułożenie.  
spełnia / nie spełnia  

1.3.  

Zapora/rękaw przeciwpowodziowy musi umożliwiać łączenie 

szeregowe z kolejnymi zaporami/rękawami przeciwpowodziowymi, 

np. musi być wyposażony w przelotki do spinania zapór/rękawów 

przeciwpowodziowych lub inne równoważne rozwiązanie. 

spełnia / nie spełnia 

1.4.  Zapora/rękaw musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2021. spełnia / nie spełnia 

1.5.  
Długość min.10 metrów (dopuszczalny margines różnicy wymiaru +/- 

2%). 
spełnia / nie spełnia  

1.6.  
Średnica 40 cm (dopuszczalny margines różnicy wymiaru +/- 10 %), 

średnica mierzona po napełnieniu powietrzem. 
spełnia / nie spełnia 

1.7.  
Zapory/rękawy przeciwpowodziowe muszą być wykonane z trwałego 

materiału PCV o gramaturze min 650 gr/1m2. 
spełnia / nie spełnia  

1.8.  
Wytrzymałość zastosowanego materiału na rozerwanie min. 2500/2500 

N/50mm, liczone wg. normy PN-EN ISO1421:2017-02. 
spełnia / nie spełnia  

1.9.  

Zapora/rękaw wyposażony w zawór napełniający umożliwiający jej 

napełnianie z hydrantu, z wozu strażackiego lub poprzez pompę z wody 

powodziowej (nasadka strażacka 52). 

spełnia / nie spełnia 

1.10.  Wyposażone w rękaw spustowy wody. spełnia / nie spełnia  

1.11.  Każda zapora/rękaw wyposażony w zestaw naprawczy. spełnia / nie spełnia  

1.12.  Kolor ostrzegawczy - dowolny (np. żółty, pomarańczowy, czerwony). spełnia / nie spełnia 

1.13.  Producent udziela gwarancji na przedmiot zamówienia. gwarancja ……………………… 

1.14.  
Wyposażenie: w torbę transportową do przenoszenia zapory/rękawu 

przeciwpowodziowego z uchwytami. 
spełnia / nie spełnia 

Wymagania dodatkowe  

2.1. Każdy zapora/rękaw musi posiadać instrukcję sprawiania. spełnia / nie spełnia 

 

  



 

Dostawa 100 sztuk plandek ochronnych z liną mocującą  

L.p. Wyszczególnienie 

 

Wypełnia Wykonawca * 

 

 Wymagania podstawowe 

1.1.  Rozmiar 5x8m spełnia / nie spełnia  

1.2.  Gramatura: min. 200g/m2  spełnia / nie spełnia  

1.3.  Oczka mocujące spełnia / nie spełnia 

1.4.  Plandeka ochronna musi być fabrycznie nowa, rok produkcji 2021. spełnia / nie spełnia 

1.5.  Producent udziela gwarancji na przedmiot zamówienia. gwarancja ……………………… 

Wymagania dodatkowe  

2.1. 
Do każdej plandeki należy zabezpieczyć 30m elastycznej liny 

mocującej na szpuli - ø6 mm  
spełnia / nie spełnia 

 

* UWAGA: 

Wykonawca wypełnia kolumnę „Wypełnia wykonawca” poprzez skreślenie nieprawidłowej informacji „spełnia / nie 

spełnia” podając konkretny parametr lub wpisując informację zgodnie z podanymi wymaganiami.  

 

 


