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Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS 0000004791 

NIP: 562-000-41-99  Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł 

www.kpwik.com.pl  dt@kpwik.com.pl 

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 700-1500 

Telefon 52 391-03-60; Fax. 52 391-03-68 

 

zaprasza do składania ofert na 

 

DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 

Dostawę nowego urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji zabudowanego na 

przyczepie: 

 

• urządzenie zabudowane na przyczepie jednoosiowej o parametrach: 

o kompletne oświetlenie LED 

o rama stalowa ocynkowana 

o wzmocniona oś hamowana z urządzeniem najazdowym 

o koła min: 14” 

o koło podporowe 

o stopy podporowe 

o podłoga powleczona blachą ryflowaną z aluminium 

o przyczepa dopuszczona do ruchu po drogach publicznych 

• udrażnianie rurociągów o średnicy do 350 mm 

• silnik o mocy min. 25 KM z elektrycznym rozrusznikiem 

• ciśnienie robocze min. 150 bar 

• pompa z tłokami ceramicznymi 

• wydajność pompy min. 50 l/m 

• wąż roboczy o długości min. 70 m, zwijany hydraulicznie 

• zbiornik z tworzywa o pojemności min. 800 l. wyposażony w: 

o właz rewizyjny 

o układ przelewowy 

o zawór spustowy 

o zbiornik na płyn niezamarzający 

o wskaźnik poziomu 

• głowice czyszczące 

o do wstępnego czyszczenia 

o do przebijania zatorów 

o do mocno zanieczyszczonych rur 

• wyposażenie: 

o pistolet z lancą do mycia 

o oświetlenie LED stanowiska pracy 

 

MIEJSCE DOSTAWY: 

Urządzenie należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców 

Wlkp.76 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Do dnia 13.12.2019 r. 
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GWARANCJA: 

Minimum 12 miesięcy 

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:  

1. Formularz oferty. 

2. Kartę katalogową oferowanego urządzenia potwierdzającą wymagane parametry. 

 

KONTAKT: 

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Zieliński Bartosz  

tel. 609 273 317, 52 391-03-63 

 

SKŁADANIE OFERT: 

Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 1400 

• pocztą lub osobiście: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o., 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 

• e-mailem: dt@kpwik.com.pl 

 

Załączniki: 

• Formularz oferty 

• Wzór umowy 


