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Załącznik nr 1 
 

SPECYFIKAJA TECHNICZNA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN. 
„Dostawa fabrycznie nowej bezolejowej sprężarki powietrza  

dla MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o.” 
 
 

Parametry techniczne: 

 rok produkcji 2018,  

 ilość cylindrów 2 

 ilość stopni 1 

 max. moc silnika 4,0 kW 

 napięcie zasilania/-częstotliwość 230/400V 50Hz 

 min. zbiornik sprężonego powietrza 240 (l) 

 przyłącze sprężonego powietrza ¾” 

 min. wydajność na ssaniu 840 (l/min) 

 min. wydajność efektywna (przy 8bar) 500 (l/min) 

 nadciśnienie max. 10 bar 

 wymiary max. (dł. x szer. x wys.) 1600 x 700 x 1200 mm 

 max. poziom głośności wg. DIN 45635 78dB 

 gwarancja 12 miesięcy 
 
Sprężarka: 

 chłodzona powietrzem jednostopniowa bezolejowa, 2-cylindorwa 

 korbowody i wał korbowy z długosmarownymi łożyskami teflonowymi 

 wszystkie ruchome elementy wyważane 

 filtr ssania z wyposażony w tłumik 

 silnik i blok sprężarki z wentylatorem chłodzącym 
 
Konstrukcja: 

 kompletna sprężarka zamontowana na leżącym zbiorniku 

 tłumik drgań pomiędzy zbiornikiem a sprężarką 

 automatyczna regulacja włącznikiem ciśnieniowym 

 odpowietrzanie sprężarki po wyłączeniu poprzez włącznik ciśnieniowy 

 rozruch bezpośredni silnika  
 
Wyposażenie: 

 obudowa wyciszająca zestawu – redukcja hałasu o 10 dB 

 zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa 

 nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem rozruchu 

 zawór spustu kondensatu 
 
 

Zadanie obejmuje :  
- odbiór techniczno – jakościowy sprężarki;  
-    odbiór faktyczny sprężarki;  
-    miejsce dostawy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach,  
                                   ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.   
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Sprężarka winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy, stosując takie wyroby i materiały, które posiadają stosowne 
aprobaty techniczne i atesty przewidziane Polskim prawem. 
 
Zamawiający wymaga aby autoryzowany punkt obsługi serwisowej dla dostarczonej 
sprężarki znajdował się w odległości nie większej niż 150 km licząc od siedziby 
Zamawiającego.  
 
Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z dostarczoną specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną oraz zdobycia wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 


