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Zapytanie ofertowe dla zadania  
„Osprzęt do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej” 

dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

 

 

Załącznik Nr 6 

do umowy nr ………………   z dnia …………….2018 r. 

 

Bystrzyca Dolna, dnia ………………. 

-Wzór- 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO 

Zamawiający: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą 

w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100 Świdnica 

 

Wykonawca: 

__________________________________________________________________ 

 

Przedstawiciele stron: 

1. ze strony Zamawiającego: _______________________________________ 

2. ze strony Wykonawcy: _______________________________________ 

 

Strony oświadczają, że dokonują odbioru techniczno – funkcjonalnego Przedmiotu Umowy 

według zasad określonych w Umowie z dnia _______________________  

 

Lp. Rodzaj sprzętu (nr seryjny), krótki opis ilość 

1 

Głowica kamery samojezdnej – rotacyjna głowica inspekcyjna zastosowanie 

w zakresie średnic DN 150 mm do min. DN 300 mm 

( z możliwością rozbudowy do DN 1000 mm) 

 

2 

Wózek samojezdny 

zakres pracy wózka od DN 150 mm do min. DN 300 mm  

( z możliwością rozbudowy do DN 1000 mm) 

 

3 Profesjonalne oprogramowanie inspekcyjne w języku polskim  

4 Bęben elektryczny  

5 Pilot zdalny radiowy  

6 Kufrowe sterowanie przenośne  

7 Minikamera do inspekcji przykanalików w zakresie DN 50 mm – 250 mm  

8 Głowica inspekcyjna rotacyjna dla zakresu DN 100 mm – 300 mm  

9 Bęben z przewodem wpychowym  
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10 Traser (odbiornik) 

 

 

 

 

11 Traser (nadajnik)  

12 Zestaw korków do blokowania rur   

13 Wykrywacz pokryw i innych elementów ferromagnetycznych  

14 Głowica do czyszczenia kanału przed inspekcją TV 

 

 

  

 

15 Moduły adaptacyjne dla modułu podstawowego dyszy rotacyjnej  

16 Armatura bezpieczeństwa  

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia: 

1. Przedmiot Umowy zgodny / niezgodny

 z Umową. 

 

(opis rozbieżności/wad): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Stwierdzone niezgodności/uszkodzenia*  Wykonawca usunie do dnia …………… na swój 

koszt i ryzyko, według wskazań Umowy. 

 

 

 

……………………………………    ………………………………… 

Zamawiający        Wykonawca 

                                                           

 niepotrzebne skreślić 

 


