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Załącznik Nr 2 do WZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa zamówienia : 

DOSTAWA  PROFILI   ALUMINIOWYCH 
 

WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 

Znak sprawy :  02/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o. 
 

Specyfikacja profili aluminiowych 
 

1. Szczegółowe wymiarowanie wymaganych profili jest ujęte na rysunkach o numerach: ZP/PA/01; 
ZP/PA/02; ZP/PA/03; ZP/PA/04; ZP/PA/05; ZP/PA/06; ZP/PA/07; 

2. Koszt matryc winien być wliczony w cenę profili, 

3. Profile winne być wykonane jako kształtowniki wyciskane 

4. Powierzchnia profili winna być w całości anodowana 

5. Dostawa profili w odcinkach o długości L=5800mm 

6. Wymagana kolorystyka profili: 
a) anodowane na kolor srebrny 

7. Odcienie wymienionych kolorów profili będą ustalane wg wzorników Zamawiającego ( dostępne po 
zawarciu umowy ) 

 

STOP  ALUMINIUM – kształtowniki wyciskane 

L.p. Parametr 
Wymagany parametr 

przez Zamawiającego 

Czy parametr 
oferowany przez 

Wykonawcę 
spełnia 

wymagania 
Zamawiającego  

Uwagi 

1. Numer normy PN-EN 573-3:2019 tak / nie * 
 

2. Rodzaj stopu wg PN-EN 573-3:2019  
 

 

Oznaczenie cyfrowe EN AW-6063 tak / nie * 
 

Oznaczenie symbolami chemicznymi EN AW-Al. Mg 0,7 Si tak / nie * 
 

3. Norma DIN AlMgSi 0,5 F22 tak / nie * 
 

4. Norma Aluminium Association AA6063 tak / nie * 
 

5. Norma PN PA 38 tak / nie * 
 

6. Współczynnik rozszerzalności liniowej 23 x 10 -6/oC tak / nie * 
 

7. Moduł sprężystości 70 000 MPa tak / nie * 
 

8. Moduł sprężystości poprzecznej 27 000 MPa tak / nie * 
 



Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 
32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

tel. +48-14-612-24-64;  +48-14-612-30-45  fax. +48-14-612-27-39 
 

znak sprawy : 02/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o. 

 2

9. Współczynnik Poissona 0,33 tak / nie * 
 

10. Oznaczenie stanu 
T4 – Przesycany + 

starzony naturalnie 
tak / nie * 

 

11. 

Klasa powierzchni ( przy dostawie ) 

Profile o normalnych 
wymaganiach w zakresie 
jakości powierzchni 

tak / nie * 

 

12. 
Zastosowanie: systemy 

budowlane, fasady, 
okna, drzwi, poręcze 

tak / nie * 

 

13. 

Wyroby stosowane w 
budynkach publicznych: 

meble, wyposażenia 
sklepów, gabloty 

wystawowe, kabiny 
prysznicowe, skrzynki 
na elektronikę, żebra 
chłodzące, drabiny 

tak / nie * 

 

14. Odległość oceny powierzchni 
Ok. 3m ( normalny 
wzrok, normalne 

oświetlenie ) 
tak / nie * 

 

15. Grubość ścianki  t [mm] ≤ 25 tak / nie *  

16. Rm  [MPa] min 130 tak / nie * 
 

17. Rp02 [MPa]  min 65 tak / nie * 
 

18. A%  min 14 tak / nie * 
 

19. A50 mm% min 12 tak / nie * 
 

20. HB min 40 tak / nie * 
 

21. Wb min 5 tak / nie * 
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Skład chemiczny  STOPU  ALUMINIUM – kształtowniki wyciskane 

L.p. Parametr 
Wymagany parametr 

przez Zamawiającego 

Czy parametr 
oferowany przez 

Wykonawcę spełnia 
wymagania 

Zamawiającego  

Uwagi 

1. Oznaczenie stopu EN AW – Al. Mg 0,7Si tak / nie *  

2. Si 0,20 – 0,6 tak / nie * 
 

3. Fe 0,35 tak / nie * 
 

4. Cu 0,10 tak / nie * 
 

5. Mn 0,10 tak / nie * 
 

6. Mg 0,45 – 0,9 tak / nie * 
 

7. Cr 0,10 tak / nie * 
 

8. Ni - tak / nie * 
 

9. Zn 0,10 tak / nie * 
 

10. Ti 0,10 tak / nie * 
 

11. Ga - tak / nie * 
 

 

*   -  nie potrzebne przekreślić 

 
Oferowane parametry nie spełniające wymaganych parametrów będą traktowane jako nie 
zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków Zamówienia i taka oferta będzie odrzucona 
na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1  Regulaminu udzielania zamówień  na usługi oraz  dostawy 
wyrobów, produktów i materiałów w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700  
Bochnia, ul. Krasińskiego 29 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  9 /2019   Prezesa Zarządu Spółki  
z dnia 17 kwietnia 2019r. 

 
 
……………………………… dnia …………………2020r. 
      ( miejscowość ) 

                                                                                                                                                             
                                                                               ............................................................. 

podpis osób/ y uprawnionych do składania oświadczeń woli 


