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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1 

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 

 

I.  Szlifierka z odkurzaczem do gipsu: 2  szt. 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  nie starszy niż 2018 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi graniczne 

TAK 

 Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE     

1 
Szlifierka teleskopowa przeznaczona do obróbki 
powierzchni gipsowych 

TAK   

2 Moc  - min. 600W TAK, Podać   

3 
Możliwość regulacji głowicy od 600 do min. 1400 obrotów 
na minutę, 

TAK  

4 Tarcza szlifierki średnicy 225mm TAK  

5 Możliwość zmiany długości wysięgnika do min. 2000mm TAK   

6 
System odprowadzania pyłu z możliwością podłączenia 
odkurzacza 

TAK   

7 Tarcza robocza osłonięta osłoną TAK   

8 Przewód zasilający min. 4m TAK   

9 Wąż ssący z możliwością rozciągnięcia do min. 3,5m TAK   

10 Odkurzacz sucho – mokro o mocy nominalnej min. 1100W TAK, Podać  

11. Kompatybilny ze szlifierką (przyłącze do elektronarzędzi), TAK  

12 Odkurzacz – pojemność zbiornika min. 15l TAK, Podać   

13 Wyposażony w 4 kółka TAK   

14 Przepływ powietrzna min. 50l/s TAK, Podać   

15 Maksymalne podciśnienie min. 200 mbar TAK   

II WYPOSAŻENIE   

1 

Z kompletem podstawowych dodatków (wąż długości min. 
2,5m, rury do odkurzacza, odpowiednią tuleję do 
podłączenia narzędzia, zestaw końcówek – ssawek, worek 
i filtr), 

 TAK   

III Wymagane dokumenty:    

1 Deklaracja Zgodności CE TAK   

 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

 

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
                    miejscowość                 data                                     pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                                 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1 

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 

 

II.  Szorowarka: 5 szt. 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  nie starszy niż 2018 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi graniczne 

TAK 

Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE, 

Określenie parametru  

I WYMAGANIA OGÓLNE     

1 
Urządzenie jednotarczowe przeznaczone do czyszczenia na 
mokro posadzek, froterowania i nabłyszczania podłogi 

TAK   

2 Urządzenie szorujące o szerokości roboczej 13” (33cm), TAK   

3 
Wyposażona w zbiornik na płyn czyszczący oraz uchwyt 
padów 

TAK  

4 Zasilanie 230V TAK  

5 Moc silnika min. 390W TAK, podać   

6 Obroty min. 200obr./min., TAK   

7 
Wyposażenie: szczotka – min. 1 sztuka, pady 13” – min. 
6szt. 

TAK   

II Wymagane dokumenty:    

1 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 

oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 

urządzeń.  

 
 

 

 

 

 

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
                     miejscowość                   data                                       pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                                               do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1 

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 

 

III.  Odkurzacz sucho - mokro: 5 szt.  
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  nie starszy niż 2018 

 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi graniczne 

TAK 

Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE, 

Określenie parametru  

I WYMAGANIA OGÓLNE      

1 Odkurzacz sucho – mokro o mocy nominalnej min. 1200W TAK, Podać   

2 Odkurzacz – pojemność zbiornika min. 22l, TAK, Podać   

3 Wyposażony w 4 kółka TAK  

4 Przepływ powietrzna min. 60l/s TAK, Podać  

5 Maksymalne podciśnienie min. 240 mbar TAK   

6 Długość kabla zasilającego min. 6m TAK   

II WYPOSAŻENIE TAK   

1 
Z kompletem podstawowych dodatków (wąż długości min. 
2,5m, rury do odkurzacza, odpowiednią tuleję do podłączenia 
narzędzia, zestaw końcówek – ssawek, worek i filtr) 

TAK   

II Wymagane dokumenty:   

1 Deklaracja Zgodności CE TAK  

 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr 
oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji 
urządzeń.  
 

IV. Gwarancja i serwis dla całego pakietu 

L.P. Gwarancja i serwis Potwierdzenie 

Warunki oferowane przez Wykonawcę 

Podstawowy 
termin gwarancji  

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 12 m-cy 

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 24 m-cy 

1. Gwarancja na cały 
oferowany sprzęt liczona od 
dnia odbioru końcowego i 
przekazania oferowanego 
sprzętu do bieżącej 
eksploatacji. 

Okres nie 
krótszy niż 24 
miesięcy, podać 

   

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania jednego terminu przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego 
Pakietu. Podany przez Wykonawcę termin przedłużenia okresu gwarancji będzie odnosił się do każdej pozycji asortymentowej 
w danym pakiecie, na który Wykonawca składa ofertę. 
Podanie różnych terminów przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

 

          …………………………           ……………                                              ……………………………………… 
            miejscowość             data                      pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

                              do reprezentowania Wykonawcy 

 


