
 Preferowany model  Oferowany model 

1 2 4 5 6 7

wolnostojąca bez konieczności dodatkowego kotwiczenia;

załadunek (kg)  min. 45 kg;

średnica okna wsadowego min. 540 mm

podgrzew parowy

obroty wirowania min. 830 obr./min

współczynnik odwirowania min. 360 G

przyłącze elektryczny  3x200-240V/50-60Hz, 3x380-480 V/50-60Hz

Pralnico wirówka 

PRIMUS FX 450 lub 

urządzenie roównoważne

programator wyposażony w  mikroprocesor, umożliwiający 

płynne sterowanie: czasem prania, temperaturą, poziomem 

wody, ilością płukań i wirowań, pompami i dozowaniami 

środków piorących oraz prędkością obrotową; min. 90 

programów, możliwych do zaprogramowania.

Tak

materiał obudowy urządzenia stal nierdzewna

głębokość urządzenia min. 1450 mm, max. 1510 mm

wysokość urządzenia max. 1925 mm

szerokość urządzenia min. 1315 mm, max. 1400 mm

waga urządzenia min. 1350 kg

Średnica przyłącza pary (DN) 3/4"

Średnia przyłącza wody 1"

Podłączenia sprężonego powietrza Tak

Moc silnika min. 7,5 kW

Wąż do przyłączenia wody 3 szt.

Wąż elastyczny do wykonania przyłącza pary zakończony 

kołnierzem od strony przyłącza pary
1 szt.

Przetwornik częstotliwości - falownik, umożliwiający płynne 

sterowanie prędkością prania i wirowania oraz płynny rozbieg 

maszyny. 

Tak

10. Miejsce dostawy: MegaSerwis sp. z o.o., ul. Energetyczna 7, budynek U-21, teren Elektrowni Bełchatów, Rogowiec, 97-400 Bełchatów.

(podpis i pieczęć uprawnionego lub 

upełnomocnionego              przedstawiciela 

Wykonawcy)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - CZĘŚĆ A

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyłączenia Przedmiotu Zamówienia do istniejących przyłączy instalacji pary technologicznej, energii elektrycznej, wody i sprężonego powietrza zgodnie z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 2.1. do Formularza Ofertowego

Cena jednostkowa nettoIlość (szt.) Parametry Urządzenia 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu pracy Przedmiotu Zamówienia na koszt Wykonawcy. Przeglądy wraz z seriwsem gwarancyjnym będą wykonywane zgodnie z wymogami producenta, jednak nie rzadziej niż

raz na sześć miesięcy.

7. Rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż, przyłączenie do istniejącej instalacji pary technologicznej, wody, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i pierwsze uruchomienie odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się

do zapewnienia wózka widłowego, celem zdjęcia ze środka transportu Przedmiotu Zamówienia w miejscu dostawy, w dni robocze, w godzinach 8.00-13.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 

5. Przy dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcji niezbędnych do prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim (instrukcja eksploatacji, instrukcja obsługi zawierającą m.in. DTR, charakterystykę techniczną urządzenia, książeczkę przeglądów, kartę

gwarancyjną, zalecenia odnośnie konserwacji, katalog części zamiennych w formie papierowej i elektronicznej), deklarację zgodności CE.

3

 Przedmiot zamówienia  
Okres gwarancji min 

24 mies.

…………………………………………………………………………………………

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi pralnico-wirówki elektryczno-parowej w miejscu jej montażu w terminie uzgodnionym przez obie strony na koszt Wykonawcy.

9. Przedmiot Zamówienia będzie kompletny i umożliwiający wykonanie czynności prania i wirowania bez konieczności wyposażania go w jakiekolwiek dodatkowe oprzyrządowanie.

2. Zamawiający wymaga, aby udział dostarczonych w ramach dostawy towarów, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekroczył 50%. Tym samym Zamawiający

odrzuci ofertę jeżeli udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%.

Zakup, dostawa i 

pierwsze uruchomienie 

pralnico-wirówki 

parowej.

1 szt.

4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym aspektów technicznych związanych z przygotowaniem przyłączy pralnico-wirówek (wraz z rysunkiem technicznym i schematem instalacyjnym zgodnym z zaleceniami producenta w terminie 10 dni roboczych od podpisania

Umowy).  

1. Preferowany model: Pralnico wirówka PRIMUS FX 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

W przypadku produktu równoważnego, innego niż preferowany  do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną, celem weryfikacji parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę produktu.

W przypadku oferowania urządzenia równoważnego do urządzenia wyspecyfikowanego, urządzenie równoważne musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż urządzenie wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W przypadku oferowania urządzenia 

równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania urządzenia równoważnego oraz podanie nazwy producenta i model oferowanego przez Wykonawcę urządzenia równoważnego. 
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