
Załącznik nr 2.1 do Formularza Ofertowego 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

                                                                   

l.p. Przedmiot 
Zamówienia 

Opis Dane  techniczne 
Oferowany 

model 
Ilość 

w szt. 
Cena netto 

za szt. 
Wartość 

netto 

1. 

Odkurzacz 
przemysłowy 

pneumatyczny 
do strefy Atex 21 

 

Odkurzacz przeznaczony do 
sprzątania pyłów palnych 
wszystkich klas wybuchowych 
w strefie 21.  
Odkurzacz powinien posiadać  
w wyposażeniu 
standardowym:  
- automatyczny lub 
półautomatyczny otrząsacz 
filtra. 
- dźwignia lub włącznik 
otrząsacza filtra na wysokości 
nie wyższej niż 1500 mm 
- przyłącze ssawne 
umożliwiające podłączenie 
węża DN50 
 
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 przemysłowy pneumatyczny: 
- ciśnienie potrzebne do zasilania 
odkurzacza: 4-6 Bar 
- przepływ powietrza zasilającego 
odkurzacz: max. 1800 l/min 
- wytwarzane podciśnienie:  min. 330 
mBar 
- pojemność zbiornika: 70-90 litrów 
- pojemnik odkurzacza posiadający 
własne koła 
- klasa filtra: M 
- powierzchnia filtra głównego: min. 
20 000 cm² 
- wymagana możliwość podłączenia 
węzy o średnicy DN50 
- ciężar: 70-90 kg 
- wysokość max: 1700 mm 
- szerokość max: 700 mm 
- długość max:  900 mm 
- wąż do podłączenia sprężonego 
powietrza ¾”  
   długość: min.20 mb podłączony do 
odkurzacza 
   na stałe i zakończony szybkozłączem 
żeńskim z 
   wymiennymi końcówkami:  
       - męska z gwintem zewnętrznym ½”  
       - męska z gwintem zewnętrznym ¾”  
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l.p. 
Przedmiot 

Zamówienia 
Opis Dane  techniczne 

Oferowany 
model 

Ilość 
w szt. 

Cena netto 
za szt. 

Wartość 
netto 

2. 

Odkurzacz 
przemysłowy 

pneumatyczny 
do strefy Atex 21 

 
 

Odkurzacz przeznaczony do 
sprzątania pyłów palnych 
wszystkich klas wybuchowych 
w strefie 21.  
Odkurzacz powinien posiadać  
w wyposażeniu 
standardowym:  
- automatyczny lub 
półautomatyczny otrząsacz 
filtra. 
- dźwignia lub włącznik 
otrząsacza filtra na wysokości 
nie wyższej niż 1500 mm 
- przyłącze ssawne 
umożliwiające podłączenie 
węża DN50 
 
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 przemysłowy pneumatyczny: 
- ciśnienie potrzebne do zasilania 
odkurzacza: 4-6 Bar 
- przepływ powietrza zasilającego 
odkurzacz: max. 1800 l/min 
- wytwarzane podciśnienie:  min. 330 
mBar 
- pojemność zbiornika: 45-60 litrów 
- pojemnik odkurzacza posiadający 
własne koła 
- klasa filtra: M 
- powierzchnia filtra głównego: min. 
15 000 cm² 
- wymagana możliwość podłączenia 
węzy o średnicy DN50 
- ciężar: 60-80 kg 
- wysokość max: 1300 mm 
- szerokość max: 700 mm 
- długość max:  900 mm 
- wąż do podłączenia sprężonego 
powietrza ¾”  
   długość: min.20 mb podłączony do 
odkurzacza 
   na stałe i zakończony szybkozłączem 
żeńskim z 
   wymiennymi końcówkami:  
       - męska z gwintem zewnętrznym ½”  
       - męska z gwintem zewnętrznym ¾”  
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l.p. 
Przedmiot 

Zamówienia 
Opis Dane  techniczne 

Oferowany 
model 

Ilość 
sztuk 

Cena netto za 
szt. 

Wartość netto 

3 

Odkurzacz 
przemysłowy 

do strefy Atex 22 
 
 
 

Odkurzacz z przeznaczony do 
sprzątania  pyłów palnych 
wszystkich klas wybuchowych w 
strefie 22.  
Odkurzacz powinien posiadać w 
wyposażeniu standardowym: 
- pompę podciśnieniową boczno-

kanałową 
- przyłącze ssawne umożliwiające 

podłączenie węża DN80 
- redukcję króćca ssawnego 

umożliwiającą podłączenie węża 
DN 50 

- mechanizm do podnoszenia 
zbiornika 

- dźwignia lub włącznik otrząsacza 
filtra na wysokości nie wyższej 
niż 1500 mm 

- wtyka z zasilająca 32A 5P ze 
zmianą faz 

Wyposażenie eksploatacyjne 
powinno być wykonane z 
materiałów 
antyelektrostatycznych 
umożliwiające zachowanie 
ciągłości przewodzenia począwszy 
od uziemienia odkurzacza poprzez 
przewodzący wąż oraz 
zakończenie węża tj. ssawy itp. 

Odkurzacz przemysłowy: 
wymiary: 
- szerokość max. 850 mm 
- wysokość max. 2000 mm 
- długość max. 1500 mm 
- ciężar: min. 170 kg  
- moc silnika: min.7 kW 
- zasilanie: 400 V 
- przepływ powietrza: min. 650 

m³/h 
- podciśnienie robocze:  min. 260 

mbar 
- pojemność zbiornika: min. 70 

litrów 
- filtr o pow. min. 19.000 cm² klasa 

filtra M 
- przyłącze ssawne min. DN80 
- koła łożyskowane jezdne i 

łożyskowane skrętne posiadające 
hamulec wyk. z materiału 
odpornego na przejeżdżanie po 
kratach wema  
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DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty techniczne oferowanego produktu celem weryfikacji czy oferowany 

produkt spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych. 
2. Gwarancja 24 miesiące.  
3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami Producenta. 

l.p. 
Przedmiot 

Zamówienia 
Opis Dane  techniczne 

Oferowany 
model 

Ilość 
sztuk 

Cena netto za 
szt. 

Wartość 
netto 

4 

Odkurzacz 
przemysłowy 
do strefy 22 
z certyfikatem 
badania 
napięciowego 
odkurzaczy 
przemysłowych. 
 
Model: D11550 
ATEX 22 Inox 
 
(Zamawiający 
dopuszcza 
zaoferowanie 
produktu o innej 
nazwie handlowej 
występującej na 
rynku, spełniającego 
wymagane i opisane 
parametry 
techniczne) 

 
 

Odkurzacz przeznaczony do 
zbierania wszystkich rodzajów 
zanieczyszczeń pylistych oraz 
zanieczyszczeń gorących. 
Wykonanie ze stali nierdzewnej. 
Odkurzacz powinien posiadać 
minimum w wyposażeniu 
standardowym: 
- wąż ssący 5 mb. z końcówkami 
przód, tył 
- rurę – 1 kpl. 
- ssawę na sucho do podłogi, 
- ssawę szczelinową, 
- ssawa okrągła z włosiem, 
- dwa komplety kół zapasowych do 
odkurzacza. 
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. 

moc silnika: min. 5,2 kW 
-zasilanie: 400 V 
-przepływ powietrza: min. 
520m³/h 
- podciśnienie z ogranicznikiem: 
min. 320 mbar. 
-pojemność zbiornika: min. 75 
litrów (stal nierdzewna) 
- filtr główny klasy M  
- filtr dodatkowy HEPA 
- ciężar: max. 151kg 
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