
Załącznik nr 2  
do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa chemii przemysłowej” 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii przemysłowej Spółki: 

a) Podane ilości w przedstawionym do wyceny Zestawieniu Asortymentowo-Ilościowym  określają 

szacunkowe potrzeby w okresie 12 miesięcy, nie stanowią zobowiązań do zakupów  

w podanych ilościach. 

b) Dostawa produktów chemii przemysłowej będzie realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy na 

podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną. Czas realizacji zamówienia – do 48 

godzin od przesłania zamówienia.  

c) Wszystkie produkty chemii przemysłowej muszą posiadać karty charakterystyki. W przypadku 

wystąpienia aktualizacji kart charakterystyki Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 

zaktualizowanych kart, które zastąpią poprzednią wersję. 

d) W przypadku dostawy materiałów niezgodnych z zamówieniem co do jakości, widocznych 
uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem lub kończącym się terminem 
ważności Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana  
w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe 
materiały na nowe wolne od wad. 

e) Dostarczony według zamówienia produkt powinien spełniać warunki-posiadać: na opakowaniu 
oznakowanie w języku polskim tzn. właściwości produktu, skład, instrukcja użytkowania; termin 
ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia; oryginalne, nieuszkodzone 
mechanicznie opakowania.  

2. Termin wykonania zamówienia: dostawy realizowane będą w okresie od momentu podpisania 
umowy przez okres 12 miesięcy.  

3. Nieodpłatna dzierżawa szafy na chemikalia -  Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska  
z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm. ).  
 
 

           ZESTAWIENIE ASOTYMENTOWO-ILOŚCIOWE 

  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość j.m. 

1 klej do szyb Teroson PU 8597 op/570ml (kiełbasy) 250 szt 

2 aplikatory służące do nakładania kleju  280 szt 

3 podkład Primer  PU 8519P Teroson op/25ml 120 szt 

4 masa klejąco-uszczelniająca MS9220 Teroson op/310ml 15 szt 

5 omniseal 1K-PU czarna masa Henkel op/310ml 20 szt 

6 Silikon SI 5910 Loctite op/50ml 50 szt 

7 Silikon czarny 5920 Loctite op/80ml 15 szt 

8 zestaw naprawczy Novol Plus 710 op/250g 20 szt  

9 płyn spawalniczy VR4600 Teroson op/400ml 20 szt 

10 preparat antyodpryskowy Spaw-Mix op/400ml 5 szt 

11 zmywacz do h-ca i sprzęgieł SJD Pro Tech op/600ml 400 szt 

12 zmywacz do etykiet SJD Pro-Tech op/400ml 10 szt 

13 Odrdzewiacz z MoS2 SJD  op/400ml 20 szt 

14 WD 40 op/200ml 160 szt 

15 WD 40 op/400ml 50 szt 

16 sprężone powietrze op/600ml 25 szt 
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17 klej 454 Loctite cyjanoakrylowy w żelu op/10x3g 7 op 

18 wazelina techniczna 0,50kg/op 5 szt 

19 masa klejąca Chemical Metal Loctite op/85g 5 szt 

20 klej epoksydowy Distal Clasic op/61g 5 szt 

21 klej do gwintów 248 Loctite op/19g 5 szt 

22 Srodek do zabezpieczenia gwintów 243 Loctite op/50ml 5 szt 

23 smar miedziowy SJD Pro Tech op/400ml 65 szt 

24 spray do styków elektrycznych SJD kontakt spray op/400ml 65 szt 

25 płynny smar HCTO SJD op/ 600ml 32 szt  

26 tester szczelności SJD op/400 ml 85 szt 

27 smar ceramiczny SJD op/400ml 10 szt 

28 klej epoksydowy Loctite 3430fast epoxy 24ml/op 20 szt 

29 silikon SI 5920 Loctite 80ml/op 10 szt 

30 pasta do docierania zaworów w silnikach samochodowych op.  5 szt 

31 czarny lakier akrylowy do felg, kołpaków i innych przedmiotów 
500ml/op 

12 
 

szt 

32 środek uszczelniający MS935 Teroson 310ml/op 65 szt 

33 klej montażowy elastyczny MAMUT 290ml/op 48 szt 

34 preparat silikonowy smarujący 400ml/op 36 szt 

35 klej Butacoll - puszka 0,8kg 2 szt 

36 klej Butacoll -  tuba 0,83g 36 szt 

37 silikon czarny PRO10-043   tuba 0,85g 36 szt 

 


