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SZCZEGÓŁOWA KARTA ZAMÓWIENIA (WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY) 
Firma / Zamawiający: Numer NIP: 
Budowa / Adres dostawy: Termin dostawy: 
Kontakt na budowie / Kierownik budowy: Numer telefonu: 

   Studnia:    Klasa betonu:     Kineta: TORNADO 1 TORNADO 2 
betonowa C35/45 kineta łączone na uszczelkę łączone na zaprawę 

żelbetowa C45/55 bez kinety 
bez dna HSR 

   Zwieńczenie:    Stopnie: Uszczelka międzykręgowa: 
płyta pokrywowa powlekane U156 
zwężka brak Wysokość włazu (mm): 
płyta + pierścień odciążający 
płyta redukująca + komin / ⌀: 

   Wysokość komory roboczej (m): pasta poślizgowa pętle transportowe 
    (rzędna spodu płyty pokrywowej minus rzędna dna studni) 

Symbol studni: Rzędna włazu: Wysokość studni: 
(użyj kropek zamiast przecinków) 

Rzędna dna studni: 
(użyj kropek zamiast przecinków) (rzędna włazu minus rzędna dna studni) 

Typ rury 
[producent] 

Średnica rury 
[mm] Klasa SN Kąt [°] Wysokość wlotu 

od dna studni [m] 
Wysokość kaskady 
od dna studnia [m] 

WYLOT 
WLOT 1 
WLOT 2 
WLOT 3 
WLOT 4 
WLOT 5 
WLOT 6 

Kąt stopni: 

Symbol studni: Rzędna włazu: Wysokość studni: 
(użyj kropek zamiast przecinków) 

Rzędna dna studni: 
(użyj kropek zamiast przecinków) (rzędna włazu minus rzędna dna studni) 

Typ rury 
[producent] 

Średnica rury 
[mm] Klasa SN Kąt [°] Wysokość wlotu 

od dna studni [m] 
Wysokość kaskady 
od dna studnia [m] 

WYLOT 
WLOT 1 
WLOT 2 
WLOT 3 
WLOT 4 
WLOT 5 
WLOT 6 

Kąt stopni: 

Symbol studni: Rzędna włazu: Wysokość studni: 
(użyj kropek zamiast przecinków) 

Rzędna dna studni: 
(użyj kropek zamiast przecinków) (rzędna włazu minus rzędna dna studni) 

Typ rury 
[producent] 

Średnica rury 
[mm] Klasa SN Kąt [°] Wysokość wlotu 

od dna studni [m] 
Wysokość kaskady 
od dna studnia [m] 

WYLOT 
WLOT 1 
WLOT 2 
WLOT 3 
WLOT 4 
WLOT 5 
WLOT 6 

Kąt stopni: 

UWAGI 

Data: Podpis Zamawiającego: Składam zapytanie ofertowe 
Składam zamówienie: Akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży  
i dostaw obowiązujące w SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o. o.  
z siedzibą w Warszawie. Rozumiem, że przesłanie niniejszego 
formularza oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia  
i zawarcie umowy sprzedaży. 
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