
 Oferrowany model 
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wolnostojąca bez konieczności dodatkowego kotwiczenia;

załadunek (kg)  min. 55 kg;

średnica okna wsadowego min.680 mm

średnica bębna min. 1100 mm

bęben - materiał stal nierdzewna

objętość bębna min. 1000 l

rewersja bębna tak

podgrzew parowy

osiowy przepływa powietrza min. 750 l/s

przyłącze elektryczne  3x380-480 V/50-60Hz

programator wyposażony w  mikroprocesor OPL tak

materiał obudowy urządzenia stal nierdzewna

głębokość urządzenia 1725 mm +/- 5%

wysokość urządzenia 2177mm, max.2200 mm

szerokość urządzenia 1178 mm +/- 5%

waga urządzenia netto min.620 kg

średnica przyłącza pary 3/4"

moc silnika - wentylator min. 0,56 kW

moc silnika - napęd min. 0,56 kW

kołnierzowe węże elastyczne do wykonania przyłącza pary do 

nagrzewnicy
4 szt.

odwadniacze pływakowe, kołnierzowe; SPIRAX SARCO 3 szt.
FT 14 (PMA 16 barg; TMA 250 oC; DN 20; PMO 14 barg; PMX 10 

bar), 3 szt.
zasuwy odcinające z dławnicą mieszkową, kołnierzowe, SPIRAX 

SARCO  - szt. 4
BSA 1T (PN16; DN 20), 4 szt.

9. Miejsce dostawy: MegaSerwis sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, budynek OSU-B8, teren KWB Bełchatów, Rogowiec, 97-400 Bełchatów.

…………………………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć uprawnionego lub 

upełnomocnionego              

przedstawiciela Wykonawcy)

Cena jednostkowa netto

8. Przedmiot Zamówienia będzie kompletny i umożliwiający wykonanie czynności suszenia bez konieczności wyposażania go w jakiekolwiek dodatkowe oprzyrządowanie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt przyłączenia Przedmiotu Zamówienia do istniejącej instalacji pary technologicznej (wraz z wykonaniem prac spawalniczych, montażu zasuw, urządzeń odwadniających, orurowania, podłączenia parowych 

przyłączy elastycznych), wykonania instalacji wentylacji, instalacji zrzucającej kondensat do istniejącej sieci i podłączenia do sieci  energii elektrycznej, zgodnie z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami.

1. Preferowany model: LAVAMAC LDR 1025 lub PRIMUS DX 55 lub urządzenie równoważne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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. 

3

Zakup, dostawa, montaż i 

instalacja pralniczej 

suszarki parowej wraz z 

armaturą odwadniającą.

Suszarka bębnowa 

parowa LAVAMAC LDR 

1025 lub PRIMUS DX 55 

lub urządzenie  

równoważne

6. Rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie Przedmiotu Zamówienia odbędzie się  na koszt Wykonawcy, w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach 8.00-13.00. Celem 

wniesienia urządzenia do pralni niezbędny będzie wcześniejszy demontaż nagrzewnicy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi suszarki parowej w miejscu jej montażu w terminie uzgodnionym przez obie strony na koszt Wykonawcy.

 1 szt.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt odprowadzenia powietrza z maszyny na zewnątrz budynku (odległość ok 2 m).

4. 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.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu pracy Przedmiotu Zamówienia na koszt Wykonawcy. Przeglądy wraz z serwisem gwarancyjnym będą wykonywane zgodnie z wymogami producenta, 

jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

Załącznik 2.3. do Formularza Ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - CZĘŚĆ B

 Przedmiot zamówienia  
 Preferowany Producent i 

Model urządzenia 
 Parametry Urządzenia Okres gwarancji Ilość (szt.)


