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Przedmiot 
Zamówienia 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Oferowany Przedmiot Zamówienia 

Producent/Typ/Model 
Ilość sztuk Cena netto zł 

Odkurzacz 
przemysłowy 
do strefy ATEX 22  
 
 

Odkurzacz przeznaczony do sprzątania pyłów palnych wszystkich 
klas wybuchowych w strefie 22.  

Odkurzacz do ciągłego działania nie może wymagać dodatkowego 
podłączenia sprężonego powietrza. 

Wyposażenie eksploatacyjne powinno być wykonane z materiałów 
antyelektrostatycznych z zachowaniem ciągłości przewodzenia 
począwszy od uziemienia odkurzacza poprzez przewodzący wąż 
oraz zakończenie węża tj. ssawki itp.   
Odkurzacz o parametrach i wyposażeniu wskazanych w tabeli 
poniżej. 
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Udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy  o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50%. 

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności i materiały, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie 
z jego opisem, obowiązującymi przepisami i normami, a także z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną. 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Parametry/akcesoria wymagane przez Zamawiającego 

Parametry oferowanego Przedmiotu Zamówienia 
(wypełnia Wykonawca) 

Szerokość max. 960mm **) 

Wysokość max. 1800mm **) 

Długość max. 1600mm **) 

Ciężar odkurzacza bez separatora: min. 280 - max.360 kg **) 

Moc silnika: min. 10 kW max 15 kW **) 

Zasilanie: 400 V TAK / NIE*) 

Pojemność zbiornika: min. 140 – max 175 litrów **) 

Przepływ powietrza: min. 1100 – max 1300 m³/h **) 

Podciśnienie:  min. 400 – max 480 mbar **) 

Filtr kieszeniowy o pow. min. 40 000 cm² klasa filtra M **) 



Postępowanie 137/MS/PP/2019 

Załącznik 1.1 do Formularza ofertowego  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Strona 2 z 2 
 

Wózek transportowy do zbiorników do odkurzacza 4-kołowy umożliwiający 1 pracownikowi 
przemieszczanie i opróżnianie poprzez przechylenie zbiornika 

TAK / NIE*) 

Przyłącze ssawne DN100 TAK / NIE*) 

Koła jezdne łożyskowane i skrętne łożyskowane posiadające hamulec wyk. z materiału odpornego na 
przejeżdżanie po kratach wema 

TAK / NIE*) 

Średnica kół skrętnych: min. 115mm **) 

Szerokość kół skrętnych: min. 50mm **) 

Bezpłatny przegląd gwarancyjny TAK / NIE*) 

Gwarancja:  24 m-ce na odkurzacz  TAK / NIE*) 

Zapasowy (dodatkowy) zbiornik do odkurzacza TAK / NIE*) 

Automatyczny rozruch gwiazda-trójkąt TAK / NIE*) 

Pompa podciśnieniowa boczno-kanałowa TAK / NIE*) 

Automatyczny oczyszczacz filtra z możliwością ustawienia częstotliwości oczyszczania filtra, TAK / NIE*) 

Pneumatyczne oczyszczanie filtra TAK / NIE*) 

Ręczny otrzepywacz filtra TAK / NIE*) 

Czujnik stanu zapełnienia z automatycznym wyłącznikiem przy maksymalnym stanie zapełnienia zbiornika TAK / NIE*) 

Redukcja DN100/DN60 (dla węża 60mm) TAK / NIE*) 

Redukcja DN100/DN80 (dla węża 80mm) TAK / NIE*) 

Redukcja DN60/DN50 - 1 szt. (dla węża 50mm) TAK / NIE*) 

Rozdzielacz (trójnik) DN100/50 umożliwiający pracę tylko z 1 wężem DN50 TAK / NIE*) 

Rura ssawna stalowa DN 80 L=1m:  3 sztuki TAK / NIE*) 

 *) Zaznaczyć właściwą pozycje 

 **) Należy wpisać wartość parametru 

            
    ………………………………………….. 

(podpis i pieczęć uprawnionego 
lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


