
Warszawa, 24.06.2016 r.

wYKoNAwcY ZAINTERI s owANr uDzrAr,E M w po s r4p owANru

Dofvczy: przetatgu nieograniczonego nr zP-2511-03-Gw2016 na dostawg urzqdzert myj4copior4cych obejmui4cych: zestaw wzqdzen parowych, pior4cych i wspomag ai{cych oraz
zestaw stacjonarnych namiot6w stanowiskowvch.

do Zamawiaj4cego
Prawo zam6wiert

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

szPZLo warszawa - ochota uprzejmie zawiad,amia, Le w terminie ustawowym
wptynglo pytanie dotyczqce SIWZ. Na podstawie art, 3g ust. I i 2 ustawy _
publicznych, ponizej podaig tres6 pytania i udzielam odpowiedzi.

Plrtanje:

bojlera jest 4,5 litra sugeruj E, Ze ta wielkoSd
ej 2500 W. Wystarczajqca wielkoSi boilera do

Dzigki temu poprawi efektywnoilc urz4dzenia,'

OdpowiedZ:

szy jest parametr mocy grzewczej wzqdzeniana poziomie
ebez zmian.
u pojemnoSci bojlera we wskazanymurzqdzeniu na2,5l.

W zalEczeniu zmieniony Zal1czniknr 2 do SIWZ.

{inea ['ila



ZAI,,{CZNIK NR 2 DO SIWZ

szczeg6lowy opis urzqdzefi myi?co pior4cych obejmuj4cych: zestaw urz4dzefirparowych, pior4cych
o raz wsp oma gaj 4 cych or az zestaw stacj onarnych namiot6w sianowiskowvch

dostawa dla potrzeb Samodzielnego Zespolu Publicznych zaklad,bw Lecznictwa otwartego warszawa-ochota,

,T#,1t":":t*ucvch 
oraz namiot6w stanowiskowych o paramet.u.fuzlir.ornych nie gorszych ni2 opisane

Nazwa / Qpi s/wymagane parametrylihiiiile

EL EK T RYcZNv A uro IrIT r Fn no-WVI] Izr
Parametry:

Napigcie zasiiania: tEfilwe (Vta00 J0KW
DlugoSi wgza robocze$liiylm)
Dlugo3i wEzaroboczego oA6Dilil 1fr?j
CiSnienie pary @ar) 9-10 / max. i3
Bojler Moc: (W) 9000-(4500 +45bdJ

PojemnoSi: (l) 7,5

Zintegrowany odkurzacz.

Automatyczne napelnianie bffi
Temperatura pary: do 180 o C

Zaw 6r do samooczyszczeni a (systeil'
odkamieniaiacy boiler).
Zestaw narzgdzi,2 wE\e p
-kon centrat z p otwier dzen

iu do prania

Myjnia parowa ze zintegrowanym odkurzaczem do

cego.

qqlu %If9-Hjlg! o/q8ro, sterowa n ie w uchwvcie
szoRowARxa nwurircGdwni-iEl

Parametry:

Napigcie zasi lania (V ) 220 -246-ltdQz\
KIasa zabezpie czenia Ip*4
Moc znamionowa (W) 1500/1800

SzerokoSi czyszczenia (mm) agg

DlugoSi przewodu (m) l0

zbiornika (l) l0
PrgdkoSi szcrotki ltarczy(ifiiilnyl 60 R2O
Opis dzialania:
Szorowarka do zastosowafi l<omercyjnych/ przemyslowych,
p r zeznaczona do czy szczenia/ o i el e sn aci i nodl6 o

ODKURZACZ SUCHGMOKRO I;;



6;]ifuwrorrrvrrr4 4^ulryuzilggo \qtr) /y

Ulugosc przewodu (m) 8

Pw \r/lilul,l JJ+u

46U

Opis dzialania:
Odkurzacz do zastosowari komercyjnych/ przemyslowych z
funkcj4 zb ieran ia wody,

14.
wvsrr rJDt\A: I szt.

Parametry:

tasptywtw Lasltu|a \v t zzv- Z4U / JU (HZ)

W42 roboczy (m) l5

PUilTPJ (UAry IOU

r r&El,,Jw wuuy q rnaKs./qtec t/n ozu156t)
Prrew6d et ektryczniG]T--

urPsldrura wrolu (-u) ou

/.vNvru z4J)Jallil Ila sucno (m) u,)

Lurvr rrr^ rr4 lrrvlrlrv \t, zrJ
..::.%

Automatyczny start stop

I ze\ryngrrznego dozownika detergentu,
let natryskowy, zestarry narzgdzi,
en do zwijania wgta i l0 I detergentu w
sa2enia

5. ZF',STAW NNI.

rarametrv:
Naprqcie zasilania (V) 220- 240 /50 (Hz)
Mnn znam /mav /\I/\ l ann /l <^n

ptLvplyw powlerrza (Vmln) J600

PojemnoSi zbiornika (maks l.) 70

/Drsrrr auLUrlaty cznego czyszczenn illtra
Poziom hatasu (dB(A)) 58

Auto on/off dla elektronarzgdzi

Uchwyt przewodu

Plynny rozruchffi
Opis dzialania:
Odkurzacz do zastosowari komercyjnych/ przemyslowych,
przystosowany do ci4gle.j pracy podczas czyszczenia.

2) Myjnia parowa: I szt.

P?Ta metry:
1\4PlYU uanra ( v, zzu- z4u / 50 (Hz)

Irary \rJilu d _
Bojler Moc: (w) 3500-(2000 +l5bbJ
ruJ 9r losc: (t, )
Zinte gr ow any o dku r zac z.

Zbiomik na wodg (l) 6



utomatyczne napelnianie boilera

I'emperatura pary:iol7b-o c
wietlacz ciSnienia

Licznik czasu pracy

Autom atyczny wyl4cznlklezpEzenstwa

odsysanie-stei@
Zaliera: zestawnarffi
czyszcz4cych) iZestaw narzgdzi, akcesoridw i l0 | detereentu
-koncentrat z potwierdzeniem w karcie charakterysfk;;- 

'"

Opis dzialania:

Myjnia parowa do
Mycie par4, pranie
bez, odkurzanie na sucho/mokro
3) Agregat Pr4dotw6iczy: I szt.

Y'/ T4warzany pr 4d ZZOY / SOHzTEIN De
Moc stala./maks. AC: (kW) 6/6J
Rodzaj napgdu: silnik berzynowv

Wyl4cznik bezpie-6tistil

Moc silnika: l3KM
Wbudowany woltomierz

Opis dzialania:
Agregat pr4dotw6rczyo napgdzie spalinowym do zasilania
ur z4dzefi el ektrycznych

a) Myjka Parowa: I szt.

Para metry:

Napigcie zasilania (V) 220- r40 BO .dd
CiSnienie pary (bar) 8

Bojler Moc: W).d0{2000 +1500)

Pojemnodi: (l) 4,5

pary: do 170 o C
Kegu lacJa ctsn renra pary, wy6wietlacz ciSnien ia

Wymienne grzalki bojG6

Automatyczny wyl4cznik bezpiiczensii
Zawiera: wytrvorn i cA p@

Myjka parowa do zastos
przystosowana do pracy

OZONATOR: I szt,

Napigcie zasilania (V) 220-t4Ut0 E^
WydajnoSi o.oru 6liEi

Opis dzialania:
Ge,n erator 

.ozonu 
do steryl i zacj i, dezyn fekcj i pomi eszczen,

uklad6w klimatyzacji, itp.
zESTAwAGREGAT6wffi

Napigcie zasilania $n0i40 ti (H



Pob6r energii elektry-znej'frVj :00
CiSnienie pary (bar) T0

Moc grzewcza bojGrilGw) 36

PojemnoSi Uojtera: il) 6,5
Ogrzewan ie boj iera: Old;apQd;d

lt*$L:L:f .ry- t, cl.rej LtgtgoOr. i I O

Produkcj a pary motre;.1@Effi-
l emperatura pary: do 190 o C

DlugoSi wgZa roboc*go-1m) lb
Automatyczne odkamieniinie
Zestaw obejmuje: 4
l0ldetergentu-ko

9y zeznaczeniu do prani a
Opis dzialania:
Mobilna myjnia parowa dwu lub czterostanowiskowa do
MyciaparE lub par4 z detergentem

ZESTAW URZAIi

1) Odkurzacz do praniaTywan6*: ilZ
Para metry:

zasilania (Y) 220- 240 I 50-(td
Moc znamionowa (W) 2000

-

w relKosc przeptywu powietrza (l/min) 3 I | 5

Jysrem automatycznego czy szczenia fi|ft a
Poziom hatasu (dB(A)) 78

PodciSnienie lmmft-ODOOS
PojemnoSi rUiomit i?l) 75

Zbiomik roztworu (l) 25

Zestaw akcesori6w i
potwierdzeniem w ka

Opis dzialania:

?,!\y1tuu 
do zastosowaf przemyslowych, przystosowany do

2) Zm igkcza cz wod f, :lEt.
Napigcie zasilania N-rn0 -T40 I 50 Ed
Przeplyw 0,5 m3/h

WyposaZenie: opat@

3) Agregat prqdotw6rcry: I szt.

Wy4warzanyprEaffi
Moc stala,/maks. AClGDlpst r :
Czas pracy ciaelei: thl 6
Rodzaj napgdu : silnilGnzyno*y
Wyl4cznik bezpieczeristwa

Moc silnika: ( KM) 2,5

Opis dzialania:
Agregat pr4dotw6rczy o napgdzie spalinowym do zasilania
urz4dzef elektrycznych

ZESTAW PTORACO_GRZEJACY:

l) Wytwornica piany: I szt.



Para metry:

Napigcie zasitania NTEg _ 2a[1 59 (H^

Poziom halasu (dB(A)) 68

Zbiornik (l) 6

Opis dzialania:

Zestaw zawieraprLyiia
detergentu -koncentrat,

2) Myjka Parowa: I sil

Napipcie zasilania (y2n-U07 50M
CiSnienie

PojemnoSi: 1l) a,5 lub 2J
Temperaturapary: do l7b-o C

Automatyczne napelnian6bol I efr

Funkcje:
Mycie par4
Pranie odkurzaczem parowym,
Odkurzanie sucho/mokro

Opis dzialania:
Myjka parowa do zastosowari komercyjnych/ przemyslowych

GENERATOR DEZYNFEKUJAaI L"t.

Napigcie zasilania $n0:r4T I 50 Hd
Moc (W) 210

Wydaj noSi o zonu 2 4 -28 {/h

Opis dzialania:
Generator ozo no wy d o o czy szczania wody, steryl izacj i,
dezynfekcji pomieszczeri, uklad6w tfimatyzac.li itp.

MASZYNACZYSZC@

Napigcie zasilania (V) 220-24U WH
Moc znamionowa (W) ll-OO

rednica szczotki (mm) 500

PrgdkoSi szczotki/tarczy I 500 obr/lnin

Moment obrotowy szczotki l2 NT
DlugoSi przewodu (m) l5
Opis dzialania:
Polerowanie du2ych powierzchni
KOMBAJ N szoRUJAao_sUSAeV : i;[
Zasilanie:24Y

Max czas pracy (po nalado*aniu;5 godzin

PrqdkoSi max. (km/h) 5; max pofc wznios 1"2"; Z.-

Moc znamionowa (W) 930
Moc silnika szczotki (W) 450

SzerokoSi szorowania lmrn) 500
Zbiornik roztworul nieczystodcifi?5Z.5



Klttcze rrrrrchamiq
PwLtwtttJ Ptdvy

\uut/trlrllr.t JJ

Qpnarat
zysroscl

Pnzi .,s,sJq \su\n// uJ T/_ J

runKcJe: 

-
l3

\ ) zzv-z+u / )u (Hz)

\ vy., r zuul I JUU
D^i^

I JP JrrrrrN4 )J4UEBU Z-SlagL

rr4r@ru 4NuDlyuatego \otj) ) /

\1il,,

L I LwPLJ w PUwtELtLd tVrlltnl J)UU

-

r\4oc znamlonowa (w) 1200

) zJUtzJ

yy rvrNvru ptLg'plywu powletrza lvmrn) 3600

rrynny rozruch

/uzuy sys rcrn czy szczenla il ltr a

/ rJ)LerI AUIO L/n(Jrr

t4 D]\{UCHAWASUSZA@

rarametrv:

tropryvru Losu4lt?7\v ) zzv_z+u / )u \Hz)

(w, /)u
rqBurv PrztrwOuu (mJ o

urvprrrvw4ure l-rrvuKUSul Itaomucnu

r unKcJe:

Punktowe osuszanie powierzchni

l5
szt.

Onic

. Wymiar zewnQtrzny.. szer. 9 m x gl. 6 m. Dwa wjazdy (kurtyna) na boku o dlugoSci 9 mr wysokosi wjazdu 2'6 m 
do kazdego stanowiska
trukturze, ulatwi aj 4ca

o Budowa modulowA stalowa cynkowana ogniowo/
malowana (w opcji) lub aluminiowa

o Poszycie: PCV o gramaturze 550 g/m,
o CertyfikatniezapalnoSci poszycia



o KolordachuU;uty1p@
kolor Scian - do ustalenia

. Napis nad wjazdami na calej szerokoSci, treSC do
ustal eni a z zamaw i aj4cy mo Grafika najednej z powierzchni bocznych, wedlug
proj ektu zamawi aj4cego

. Lampy oSwietleniowe _6 szt. lx36W/l stanowisko
:__qntuzgp elektryczne (V) 230 _ 4 szt.o Gniazdo elektryczne $i?0dll;;
Gwarancja 24 miesigcy/ konstrukcja./poszycie

NA MIo T sTANowiSRb_\'T_: T;;

proj ektu zamaw iaj4cego
o Lampy oSwietleniowe - 6 szt. lx36W/l stanowisko. Gniazdo elektryczne (V) 230 _ 4 szt.o Gniazdo elektryczne (V) 400 _2 szt.
Gwarancja 24 miesigcy/ konstrukcja,/poszycie

91.:. Namiot
dwustanowiskowy, caloroczny wtaz z monrliem

. zer.l0mxgl.6m

. na boku o dtugodci 9 mtm

. do kaZdego stanowiska
trukturze, ulatwiaj4ca

. Budowa modulowa, stalowa cynkowana ogniowo/
malowana (w opcji) lub aluminiow a

t 
In'

a

. 
Swiatlo dzienne),

. Napis nad wjazdami na calej szerokoSci namiotu, treS6 do
ustalenia

. Grafika najednej z powierzchni bocznych, wedlug


