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Samodzielny Zespot Publicznych
Za ktad6w Leczn ictwa Otwa rtego
Warszawa-0chota

Warszawa. 21.06.2016 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
ZN,OZENIEM OF'ERTY

Dotvcz.v: przetargu nieograniczonego nr ZP-2511-03-GK/2016 na dostawg urzqdzen myj4co
pior4cych obejmuj4cych: zestaw wzqdzeh parowych, pior4cych i wspomag ajqcych oraz
zestaw stacj onamych namiot6w stanowiskowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wienpublicznych Zamawiajqcy zmieniatre11
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w zakresi e ZaNqcznikant 2 do SIWZ:

wody oraz co zawiera,

W zalqczeniu zmieniony Zalqczniknr 2 do SIWZ.

2.353 Wtrsrowa:::'j"-"" SiWg i k,i-mff*mffi
Di'r'.- '.^.i-J- -^*.riL-r,., l.A n^44 -r^^oFirma posiada certyfikaty: lS0 900'l:2008, tSO 14001r2004" BS OttSAS 18001;2007



zAr-AczNrKNR2 DOSTWZ

Szczeg6lowy opis urz4dzefi myj4co pior4cych obejmuj4cych: zestaw arz4dzefiparowych, pior4cych
oraz wspomagai4cych orazzestaw stacjonarnych namiotdw sianowiskowych

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa dla potrzeb Samodzielnego Zespolu Publicznych zaklad,bw Lecznictwa otwartego warszawa-ochota,fabrycznie nowych, vrzqdzef myj4co pior4cych oraz namiot6w stanowiskowych o parametrach uiytkowych nie gorszych ni2 opisaneszczeg6lowo w poni2szym zestawieniu.

Lp Nazwa / Opis/Wymagane parametry techniat;; OFEROWANE
parametry
urzadzenia

Prod ucent CENA BRUTTO ZA
URZADZENIE

ELEKTRYCZNY AUTOMAT PAROW\' fizt.

Pa ra metry:

Napigcie zasilania: tr6jfazowe ryfZbO - TOI<W

DlugoSi wg2a roboczego pary: (m) 8
DlugoSi wgZa roboczego odkurzacza: (m) 4,5

CiSnienie pary (bar) 9- l0 / max. I 3

Bojler Moc: (W) 9000-(4500 +4500)

PojemnoSi: (l) 7,5

Zinte gr ow any o dkur zacz.

Automatyczne napelnianie boj tera

Temperatura pary: do 180 o C

Zaw6r do samooczyszczenia (system
odkamieniaj 4cy boj ler).
Zestaw narzEdzi,2 wg\e parowe, akcesori6w i I 0 I derereentu
-koncentrat z potwierdzeniem w karcie charakterystyki, i
przeznaczeniu do prania gor4c4 par4
Opis dzialania:
Myjnia parowa ze zintegrowanym odkurzaczem do
za sto s owa f p rzem ys lowy ch, niezaleina o bs I u ga
dw6ch stanowisk jednoczeSnie: piorqcego i mlj4cego.
Mycie parq (z regulacjq wilgotno5ci), pranie
odkurzaczem parowym z detergentem lub bez,
odkurzanie na sucho/mokro. sterowanie w rrchwvcie

2. ulurJwA: I szt,

Parametry:

Napi gcie zasil ania (V ) 220-240 I 50(Hz)

Klasa zabezpieczenia IP X4

Moc znamionowa (W) 1 500/1800

Szeroko6i czy szczenia (mm) 400

DlugoSi przewodu (m) 10

Pojemno6i zbiornika (l) 10

P rgdkoSi szczotki ltarczy (obr/mi n) I 60 l32O

Opis dzialania:
Szorowarka do zastosowafi komercyjnych/ przemyslowych,
p r zeznaczona d o czy szczeni a/ p i eleen aci i podl6 e.

3 ODKURZACZ SUCHO-MOKRO: I szt.

Pa ra metry:



r\4pryuru zdsudnt.d.\v ) zzu_ z+u /)u (Hz)
Moc zlarliqnqwa (Wl 3000
Pojemnodi zbiornika (l) 75

Poziom ciSnienia akustycznego (dB) 79

DlugoSi przewodu (m) 8

Przeptyw powietrza (l/min) 3540

PodciSnienie (mmh2o) 2280

Opis dzialania:
Odkurzacz do zastosowai komercyjnych I przemyslowych z
funkcj4 zbierania wody,

n WYSOKOCISNIENIOWA MYJKA WODNAI I S;
Parametry:

NapiEgie zasilania (V) 220- 240J:0 iFa
Pompa (obr/min) 1450

W4z roboczy (m) l5

CiSnienie pompy (bar) 160

tfrsplyy1rySqy q maks./qiec lth 6201560
Przew69 4ektryczny (m) 5
Maks. temperatura wlotu (.C) 60

WysokoS6 zasysania na sucho (m) 0,5

Zbiomik na chemig (l) 2,5

Automatyczny stalt stop

5. ZESTAW ODKURZAJACY BUDOWLANY:

l) Odkurzacz: lszt.

Parametry:

Napigcie zasilania (V) 220- 240 150 (Hz)

Moc znam./max (W) 1200/1500
WielkoSi przeplyw powietrza (l/min) 3600

PojemnoSi zbiornika (maks l.) 70

System automaty cznego czy szczenia ltltra
Poziom halasu (dB(A)) 58

Auto on/off dla elektronarzedzi

Uchwyt przewodu

Plynny rozruch
System antystatyczny
Opis dzialania:
Odkurzacz do zastosowari komercyjnych/ przemyslowych,
przystosowany do ci4gtej pracy podczas czyszczenia.

2) Myjnia parowa: 1 szt.

Parametry:
Napigcie zasilania (V) 220- 240 I 50 (Hz)
CiSnienie pary (bar) 8

Bojler Moc: (W) 3500-(2000 +1500)

PojemnoSi: (l) 5

Zintegrowany odkurzacz.

Zbiomik na wodg (l) 6



Automatyczne napelnianie boj I era

dolT0oC
ietlacz ciSnienia

Automatyczny wyl1cznik Uezpi,iczdsti,a

Odsysanie-sterowanieiintegrowanyrno-ot6EacEd

Zawier a: zestaw narzEdzi, atc-esoii6w?f,oi6oiet<
czyszczqcych) i Zestaw narzgdzi, akcesori6w i I 0 I detergentu
-koncentrat z potwierdzeniem w karcie charakterystyki, o

Opis dzialania:

Myjnia parowa do
Mycie par4, pranie
bez, odkurzanie na sucho/mokro
3) Agregat Pr4dotw6rczy: I szt.

Wytwarzany pr4d: 23 0V/50 Uz od1Nie
Moc stala./maks. AC: (kW) 6/6,5

Rodzaj napgdu: silnik benzynowy

Wyl4czn ik bezpieczeistwi

Moc silnika: 13KM

Opis dzialania:
Agregat pr4dotw6rczyo napgdzie spalinowym do zasilania
urz4dzeh el ektrycznych

4) Myjka Parowa: I szt.

Parametry:

Napigcie zasilania (V) 220- 240 I 50 E6
CiSnienie pary (bar) 8

Bojler Moc: (W) 3500-(2000 +1500)

PojemnoSd: (l) 4,5

Temperatura pary: do 170 o C
Regulacja ciSnienia pary, wySwietlacz ciGGiG
Wymienne grzalki bojlera

Automatyczny wylqcznik bezpieczeristwa

Zaw ier a: wytwornic? pary,Zestaw narredriiakGs-i 6*

Myjka parowa do zastosowai komercy.ltrychfiEilffi*ych,
przystosowana do pracy ci4glej z funkc.i4 pary nasyconej

OZONATOR: l szt.

Napigcie zasilania (V) 220- 240 I 50 (Hz)

Wydajno5i ozonu6-7 glh

Opis dzialania:
Generator ozonu do sterylizacji, dezynfekcji pomieszczefi,
uklad6w klimatvzacii- itn.
ZESTAW AGREGATOW SPALINOWO -TANdWVCE

Napigcie zasilania (V) 220- 240 I 50 (Hz)



pary (oarJ IU

Moc grzewcza bojlera: (kW) 36

PojemnoSd bojlera: (l) 6,5

Ogrzewanie bojlera: OC1 napiOowy

Produkcj a pary suchej : (kglg odzfii
Produkcja pary mokrej: (kg/godz.) I Sb

Temperatura pary: do 190 o C

Dlugo5i wp2a roboczego (mJlb

AU rornaryczne ooKamten tante

Zestaw obejmuje: 4 wg2e parc
10 I detergentu - koncentrat z
clarakterystyki, o przeznaczeniu do prania qoraca Dara
Opis dzialania:
Mobilna myjnia parowa dwu lub czterostanowiskowa do
Mycia par4 lub par4 z detergentem

8 I\ TT(Jr(AUYUH:

Irranra oywanow: I szt.

Para metry:

Napigcie zasjlania (V) 220- 240 / 50 (Hz)
Moc znamionowa (W) 2000

WielkoSi przeplywu powietrza (t/min) : t t S

System automatyczneg o czy szczenraffii
Poziom halasu (dB(A)) 78

PodciSnienie (mmH2O) 2005

PojemnoSi zbiornika (l) 75

Zbiomik roztworu (l) 25

zeslaw aKcesonow I lU I detergentu_koncenlrat z
ystyki, o przeznaczeniu do
ych

Opis dzialania:
Odkurzacz do zastosowafi przemyslowych, przystosowany do
ci4glei pracy podczas czyszczenia wykladzin i dywan6w
2) Zmigkczacz wody: I szt.

Napigcie zasilania (V) 220 - 240 I 50 (Hd

Przeplyw 0,5 m3/h

WyposaZenie: opakowanie 25kg pastyle'li do-ilfikDania

3) Agregat prqdotw6rczy: I szt.

Parametry:

Wytwarzany pr4d: 230Y / 50Hz oraz 1 2V DC

Moc stala./maks. AC: (kW) 0,9511,2
CZa! pracy ci4glej: (h) 6
Rodzaj napgdu: silnik benzynowy

Wyl4czn ik bezpieczeristwa

Moc silnika: ( KM) 2,5

Wbudowany woltomierz

Opis dzialania:
Agregat pr4dotw6rczy o napgdzie spalinowym do zasilania
urz4dzefi elektrycznych

o ZESTAW PTORACO-GRZEJ.dCY:

l) Wytwornica piany: I szt.



Napiqcie zasila nia (v1 zn - I-+d7 59 @
Poziom halasu (dB(A)) 68

Zbiomik (l) 6

Opis dzialania:
warzanie aktywnei pian

Zestaw zawiera przystawkg do
detergentu -kon centrat, (p r zezn
charakterystyki)

2) Myjka Parowar I szt.

Napigcie zasilania (V) 220- Zq,O I 50 @r)
CiSnienie pary (bar) 6

PojemnoS6: (l) 4,5

Temperatura pary: do 170 o C

Automatyczne napelnianie boj

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

Opis dzialania:
Myjka parowa do zastosowari komercyjnych/ przemyslowych

GENERATOR DEZYNFEKUJAa'III;

Napigcie zasilania (V) 220 - 240 / 50 (H4
Moc (W) 210

Wydaj no5i ozonu 24 -28 glh

Opis dzialania:
Generator ozonowy do oczyszczania wody, sterylizacji,
dezynfekcj i pomieszczei, uklad6w klimatyzacj i itp.

MASZYNA CZY SZCZ4Co - por,ERujICITszt.

Napigcie zasilania (V) 220-240 I 50 @A
Moc znamionowa (W) 1100

icaszczotki (mm) 500

PrgdkoSi szczotkiltarczy 154fi6r/ml;
Moment obrotowy szczotki l2 NM
DlugoSi przewodu (m) l5

Opis dzialania:

KOMBAJN SZORUJACO-SUSzAcV, I s"i-

Zasilanie:24Y

Max czas pracy (po naladowaniu) 5 godzin

max. (km/h) 5; max pok. wznios (o/o) 2
Moc znamionowa (W) 930
Moc silnika szczotki (W) 450

SzerokoSi szorowania (mm) 500
Zbiomik roztworu/ nieczystoSci (l) 45/4-



Klucze uruchamiaj4ce r6Zne poziomy pracy

vutrusu szczor.Kt/rarczy (oDr/mln) I 55

Czas nagrzewania 5 minut

uvp@r4LUr w zulurnlKu na nleczystoscl

Funkcje:

ci4, czyszczenie
rzycisk
sz0ru i acego

Opis dzialania:
szoruj 4cy, czy szcz4cy powierzchnie
, wyposazony w system calkowitego

l3 r D{,u}ry Y: I szt,

J

Napigcie zasilania (V) 220-U0-3UH
Moc znam.lmax (W) 120071500

Poj emnoSi zbiornika L 4 5

Typ silnika ss4cego 2-stage

Poziom halasu akustycznego ldBp
DlugoSi przewodu (m) 7

Przeplyw powietrza (l/min) 3500
Moc znamionowa (W) 1200

Pod ciSnien ie (mbar /kp A) 23 0 / 23

WielkoSi przeplywu powietrza (l/minJlGbd

Ptynny rozruch

Automatyczny system czyszczenia fi ltra
Automatyczny system Auto OnOff

t4 DMUCHAWA suszAco : cRZEwcZIlll;
Parametry:

Napigcie zasilania (Y) 220-240 I 50 (H4

Moc znamionowa (W) 750

DlugoSi przewodu (m) 6

Stopniowan ie prgdkoSii n.admuchu

Funkcje:
Punktowe osuszanie powierzchn i

l5
NAMIOT STANOWISKOWy: I szt.

oSwietlenia stanowiskowego i gniazd elektrycznych 230V i
400V, umieszczonych w rozdzielnicy spelniaj4cej wymogi
okreSlone dla tego typu pomieszczef

. Wymiar zewnQftznyi szer.9 m x gl. 6 m
o Dwa wjazdy (kurtyna) naboku o dtugoSci 9 m

' wysokosi wjazdu 2'6 m 
do ka2dego stanowiska
trukturze, ulatwiaj4ca

a ogniowo/

:l
I



Kolor dachu biaty (przepusr.ruj4.y ,S*iutto Oriffi
kolor Scian - do ustalenia
Napis nad wjazdami na calej szerokoSci, treSi do
ustal enia z zamaw iaj1cy m
Grafika najednej z powierzchni bocznych, wedlug
proj ektu zamawiaj 4cego
Lampy oSwietleniowe -6 szt. lx36W /l stanowisko
Gniazdo elektryczne (V) 230 - 4 szt.

. Gniazdo elektryczne (V) 400 --;;
Gwarancja 24 miesigcy/ konstrukcja./poszycie

NAMIOT STANOWISKOWYr1,;

. Gwarancja 24 miesigcy/ konstrukcja./poszycie

Opis: Namiot pa@
dwustanowiskowy, caloroczny w(az z montazem.

. Wymiar zewnQtrzny: szer. l0 m x gl. 6 mr Dwa wjazdy (kurtyna) na boku o dlugodci 9 mo wysokoii wjazdu 2'6 m 
do kazdego stanowiska
trukfurze, ulatwiaj4ca

r Budowa modulowa, stalowa cynkowana ogniowo/
malowana (w opcji) lub aluminiowa

o Poszycie: PCV o gramaturze 550 g/m2
. CertyfikatniezapalnoSciposzycia
. Kolor dachu bialy (przepuszczaj4cy Swiatlo dzienne),

kolor Scian - do ustalenia
. Napis nad wjazdami na calej szerokoSci namiotu, tresi do

ustalenia
o Grafika najednej z powierzchni bocznych, wedlug

proj ektu zamaw iaj qcego
. Lampy oSwietleniowe - 6 szt. 1x36W /l stanowiskor Gniazdo elektryczne (V) 230 - 4 szt.
. Gniazdo elektryczne (V) 400 -2 szt.


