ZNAK SPRAWY: ZWR-8/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wanny z hydromasażem fabrycznie
nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) spełniającej następujące wymagania techniczne
i jakościowe.
A. WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1. Wymiary: 193 cm x 213 cm x wysokość max 87 cm.
2. Ilość siedzisk: 4-5.
3. Ilość osób: 4-5.
4. Waga max 312 kg.
5. Pojemność max 1363 litrów.
6. Zasilanie 230V 50 Hz 32A.
7. Ilość dysz 21 BX&FX-L.
8. Maksymalna moc grzałki 2,7 KW.

B. WYPOSAŻENIE:
1. Misa typ/kolor Platinum.
2. Obudowa typ/kolor Silverwood.
3. 21 dysz - system PowerPro FX Jets zapewniający intensywną hydroterapię
i korzyści terapeutyczne, który koncentruje się na obszarach, takich jak mniejsze
mięśnie i punkty nacisku w stopach, aż do szyi i pleców.
4. 1 pompa cyrkulacyjna.
5. 2 prędkości pomp.

C. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
1. System audio Bluewave minimum 4 głośniki.
2. Podświetlany panel sterowania.
3. Miękki, regulowany zagłówek odwracalny.
4. Oświetlenie LED podwodne.
5. Podświetlany kolorowy wodospad do masażu szyi, wybór trybów chromoterapii.
6. Czterostopniowy system filtracji wody ProClear, z możliwością ustawienia
cyklów filtracyjnych.
7. Izolacja Smartsmeal.
8. Dezynfekcja wody UV wraz z emisją ozonu.
9. Drzwiczki dostępowe – do wykonywania czynności konserwacyjnych.
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D. WYMAGANIA DODATKOWE - CERTYFIKATY/DYREKTYWY I NORMY:
1. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia dostarczy komplet dokumentów
(instrukcja obsługi, certyfikaty) niezbędnych do jego eksploatacji w tym:
1) Deklaracja Zgodności CE;
2) Instrukcję w języku polskim.

E. WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI I SERWISU:
1. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem co zostanie potwierdzone
protokołem odbioru, odbędzie się do Hotelu Naturum w Rudzie Sułowskiej, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
2. Gwarancja ogólna fabryczna na całe urządzenie wraz z zamontowanym osprzętem
nie mniejsza niż 24 m-cy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny oraz płatny
pogwarancyjny oferowanego urządzenia.
4. Wykonawca w ramach dostawy, zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch
pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi dostarczonego
urządzenia potwierdzone protokołem szkolenia.
5. Wykonawca w ramach dostawy dokona pierwszego uruchomienia urządzenia
w miejscu montażu - Hotel Naturum w Rudzie Sułowskiej.

F.

ZAKRES MONTAŻU OBEJMUJE:
1. Doprowadzenie instalacji wody ciepłej i zimnej zgodnie z wytycznymi producenta.
2. Doprowadzenie instalacji kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta, montaż
dodatkowego obwodu i zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej.
4. Wniesienie i posadowienie w pomieszczeniu 2.11 — SAUNA na istniejącej
posadzce.
5. Podłączenie wanny do instalacji.
6. W celu zamontowania urządzenia, należy doprowadzić do niego instalację wody
ciepłej, zimnej i kanalizacji.
7. Ujęcie w/w instalacji należy wykonać z pomieszczeń kuchni/baru Hotelu
NATURUM, instalacje znajdują się w zabudowach GK, które po wykonaniu prób
szczelności należy odtworzyć i pomalować - przywrócić stan pierwotny, sprzed
wykonywania prac.
8. Montaż i uruchomienie przez Wykonawcę zgodnie z warunkami gwarancji
producenta.
9. Szkolenie w zakresie chemicznego uzdatniania wody.
10. Przeglądy techniczne po 12 i 24 miesiącach użytkowania, podczas których będzie
wymieniana lampa UV na koszt Wykonawcy w okresie gwarancyjnym.
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