
Załącznik 2.1. do Formularza Ofertowego 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – CZĘŚĆ A 
Węże do odkurzaczy przemysłowych 

Lp. Nazwa i opis Parametry wymagane 

Ilość z 
certyfikate
m ATEX – 
strefa 21 

Ilość z 
certyfikate
m ATEX – 
strefa 22 

Ilość bez 
certyfikatu 

ATEX  

Szacunk
owa ilość 
na okres 
36 m-cy 

Cena 
jednostko
wa netto 

za szt.  
(certyfikat 
ATEX 21) 

Cena 
jednostko
wa netto 

za szt. 
(certyfikat 
ATEX 22) 

Cena 
jednostko
wa netto 

za szt. Bez 
certyfikatu 

Wartość 
netto z 

certyfikatem 
ATEX 21  

(4 x 8)           

Wartość 
netto  z 

certyfikatem 
ATEX 22)  

(5 x 9 )          

Wartość 
netto bez 

certyfikatu 

(6 x 10 ) 

Wartość 
netto łącznie 
( 11 + 12 + 13) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. WĄŻ Ø80 
Wąż antystatyczny 
wyciągowo przesyłowy 
PUR Ø80 do transportu 
pneumatycznego 
mediów ściernych w 
strefach 
niebezpiecznych o 
rezystancji 
powierzchniowej <109 
Ohm i grubości ścianki 
min. 1,4 mm, zgodny z 
normą ATEX i TRBS 
2153* (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
20m) 

• Materiał ścianki: permanentnie 
antystatyczny  

• Grubość ścianki: min. 1,4 mm 

• Podstawa konstrukcji węża: drut 
stalowy sprężynowy  

• Średnica drutu: min. 1,2 ÷ max. 
3,5 mm 

• Odprowadzanie ładunków 
elektrostatycznych: poprzez 
uziemienie spirali 

• Rezystancja powierzchniowa: 
<109 Ohm 

• Współczynnik  ścieralności min. 
43 mm3  

• Odporność termiczna: od min.-
30°C do min. +80°C 
 

60 mb 60 mb  120 mb        

2. WĄŻ Ø50 
Wąż antystatyczny 
wyciągowo przesyłowy 
PUR Ø50 do transportu 
pneumatycznego 
mediów ściernych w 
strefach 
niebezpiecznych o 
rezystancji 
powierzchniowej <109 
Ohm i grubości ścianki 
min. 1,4 mm, zgodny z 
normą ATEX i TRBS 
2153* (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
20m) 
 
 

• Materiał ścianki: permanentnie 
antystatyczny 

• Grubość ścianki: min. 1,4 mm 

• Podstawa konstrukcji węża: drut 
stalowy sprężynowy  

• Średnica drutu: 1,2 ÷ 3,5 mm 

• Odprowadzanie ładunków 
elektrostatycznych: poprzez 
uziemienie spirali 

• Rezystancja powierzchniowa: 
<109 Ohm 

• Współczynnik  ścieralności max. 
43 mm³ 

• Odporność termiczna: od min.-
30°C do min. +80°C 

4960 mb  2340 mb  7300 mb        

3. WĄŻ CZARNY Ø50 
Wąż elastyczny, 
niezbrojony (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
10m) 
 
 

   2100 mb 2100 mb        
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Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej jednorazowej dostawy certyfikatu/certyfikatów świadczącego/świadczących, że materiały mogą być używane w strefach zagrożenia 

wybuchem ATEX 22 bądź ATEX 21, w  zależności od zamawianej pozycji. 

4. WĄŻ CZARNY Ø38 
Wąż elastyczny, 
niezbrojony (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
10m) 

   510 mb 510 mb        

5. WĄŻ Ø38 
Wąż antystatyczny 
wyciągowo przesyłowy 
PUR Ø38 do transportu 
pneumatycznego 
mediów ściernych w 
strefach 
niebezpiecznych o 
rezystancji 
powierzchniowej <109 
Ohm i grubości ścianki 
min. 1,4 mm, zgodny z 
normą ATEX i TRBS 
2153* (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
20m) 

• Materiał ścianki: permanentnie 
antystatyczny 

• Grubość ścianki: min. 1,4 mm 

• Podstawa konstrukcji węża: drut 
stalowy sprężynowy 

• Średnica drutu: 1,2 ÷ 3,5 mm 

• Odprowadzanie ładunków 
elektrostatycznych: poprzez 
uziemienie spirali 

• Rezystancja powierzchniowa: 
<109 Ohm 

• Współczynnik  ścieralności max. 
43 mm³ 

• Odporność termiczna: od min.-
30°C do min. +80°C 

3120 mb   3120 mb        

6. WĄŻ Ø36 
Wąż antystatyczny 
wyciągowo przesyłowy 
PUR Ø38 do transportu 
pneumatycznego 
mediów ściernych w 
strefach 
niebezpiecznych o 
rezystancji 
powierzchniowej <109 
Ohm i grubości ścianki 
min. 1,4 mm, zgodny z 
normą ATEX i TRBS 
2153* (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
20m) 

• Materiał ścianki: permanentnie 
antystatyczny 

• Grubość ścianki: min. 1,4 mm 

• Podstawa konstrukcji węża: drut 
stalowy sprężynowy 

• Średnica drutu: 1,2 ÷ 3,5 mm 

• Odprowadzanie ładunków 
elektrostatycznych: poprzez 
uziemienie spirali 

• Rezystancja powierzchniowa: 
<109 Ohm 

• Współczynnik  ścieralności max. 
43 mm³ 

• Odporność termiczna: od min.-
30°C do min. +80°C 

  180 mb 180 mb        

7. WĄŻ CZARNY Ø36 
Wąż elastyczny, 
niezbrojony (w jednym 
kawałku lub odcinki min. 
10m) 

   300 mb 300 mb        

 RAZEM      


