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Znak sprawy AEZ/S-108/2016
Załącznik 3.2
po zmianie z 26.07.2016 r.



								

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie Pakietu 2,  oferujemy dostawę fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych, spełniających poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4

Meble laboratoryjne

Producent (marka) …………………………………………………………………………………………………... model……………………………………………rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016)

Meble laboratoryjne
wszystkie oferowane meble muszą mieć jednolity wygląd, okucia i uchwyty, pokryte powłoką o tych samych właściwościach i kolorze.
TAK/NIE
	


wszystkie drzwi i fronty szuflad winny być osadzone równo (ich dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie większe niż 1 mm)
TAK/NIE
	


powierzchnia mebli gładka, bez nierówności i jakichkolwiek ubytków, nieposiadająca ostrych krawędzi
TAK/NIE
	


farby nałożone równą warstwą, bez nieciągłości
TAK/NIE
	


stanowiska laboratoryjne skonstruowane w sposób umożliwiający ich demontaż i ponowny montaż 
TAK/NIE
	


żadne elementy stanowiska laboratoryjnego nie mogą wystawać poza płaszczyznę blatu określoną przez wymiary zewnętrzne stanowisk laboratoryjnych
TAK/NIE
	


dopuszczalne obciążenie stanowiska laboratoryjnego: minimum 250 kg/m2
(Należy podać)
	


konstrukcja mebli laboratoryjnych musi umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę”, z zachowaniem funkcjonalności mebli i uwzględnieniem warunków technicznych w poszczególnych pomieszczeniach
TAK/NIE
	

Konstrukcja wsporcza stołów
stelaż wykonany według konstrukcji typu C 
TAK/NIE
	


rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie.
TAK/NIE
	


nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie minimum 0/+ 20 mm
(Należy podać)
	


wykonany w całości ze ram płaskich z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju profilu minimum 50x30x2 mm
(Należy podać)
	


stelaż, malowany farbą epoksydową 
TAK/NIE
	


łączenia poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią ram stelaża
TAK/NIE
	

Szafy, regały, szafki podwieszane i wiszące
korpus szaf, szafek podwieszanych i wiszących klejony fabrycznie lub skręcany z połączeniami kołkowymi
TAK/NIE
	


korpus, fronty drzwi i szuflad, szafek i szaf wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie 
(Należy podać)
	


wszystkie krawędzie płyty laminowanej korpusu w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z  PCV lub ABS o gr. min. 1 mm, a frontów o gr. min. 2 mm
TAK/NIE
	


półki wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV lub ABS o gr. min. 1 mm z czterech stron 
(Należy podać grubość płyty)
	


szafy posadowione na nóżkach, wykonanych z kątownika zamkniętego o przekroju minimum 25 x 25 mm, o wysokości 150 mm ± 10 % i wyposażonych w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie w zakresie minimum do 20 mm lub na cokole meblowym zapewniającym odstęp od podłogi minimum 100 mm
TAK/NIE
	


konstrukcja drzwi i frontów szuflad musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie
TAK/NIE
	


dopuszczalne obciążenie półki i szuflady: minimum  30 kg
(Należy podać)
	

Wymiary zewnętrzne szafek podwieszanych


Szerokość zgodna z formularzem asortymentowo cenowym
TAK/NIE
	


gł. 460 480-510
(Należy podać)
	


wys. 615 620-660
(Należy podać)
	

Okucia meblowe
zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania, umożliwiające otwarcie o kącie minimum 150°
TAK/NIE
	


prowadnice do szuflad rolkowe z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu, wyposażone w amortyzatory przeciwuderzeniowe
                   TAK/NIE
	


uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C
                   TAK/NIE
	

Zamki
wszystkie drzwi i szuflady wyposażone w zamki (minimum 3 klucze do każdego zamka) 
TAK/NIE
	


Blaty z żywicy epoksydowej i z  żywicy fenolowej
- wszystkie blaty w stanowiskach laboratoryjnych mają być jednolite na całej długości stanowiska
- dopuszczalne jest łączenie blatów z zastrzeżeniem, że łączenia winny być równe i wykonane w miejscach wparcia zapewnianego konstrukcją stelaża, 
- wymiar pojedynczego fragmentu blatu winien być jak najbardziej zbliżony do wymiarów stanowiska 
TAK/NIE
	


miejsca wbudowanych zlewów mają być wypolerowane, gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi
TAK/NIE
	

Blat z żywicy epoksydowej
wykonany na bazie żywicy epoksydowej w składzie: krzemionka SiO2, zawieszona w osnowie żywicy epoksydowej utwardzonej w procesie polimeryzacji z dodatkiem barwnika 
                   TAK/NIE
	


monolityczną i spójna struktura na całej  grubości blatu
                   TAK/NIE
	


wymagana odporność chemiczna blatu min na:
- alizaryna
- barwnik Giemzy
- błękit Anilinowy
- chlorek żelaza
- 1,2-Dichloroetan
- dichlorometan
- eozyna
- fenol
- fiolet Krystaliczny
- fiolet Metylowy
- fuksyna Karbolowa
- fuksyna Zasadowa
- jod Krystaliczny
- kwas Siarkowy 33%
- kwas Siarkowy 60%
- kwas Fosforowy 85%
- oranż Akrydynowy
- zielen Malachitowa
 błękit metylenowy
 fiolet metylowy 6B
 aceton
 keton metylowo-etylowy
 toluen
 nadmanganian potasu
(brak widocznych zmian po działaniu przez min 16 godziny)
                   TAK/NIE
	


współczynnik absorpcji wody nie większy niż  0,008%,
TAK/NIE
	


brak przewodności elektrycznej.
TAK/NIE
	


- płyta o grubości min 19 mm 
- blat winien być wykonany z jednolitego materiału
- kolor do uzgodnienia
……………………..
(Należy podać grubość blatu)
	

Blat z żywic fenolowych
Blat samonośny
TAK/NIE
	


grubość blatu minimum 20 mm
- blat winien być wykonany z jednolitego materiału, - kolor do uzgodnienia
……………………..
(Należy podać grubość blatu)
	


zintegrowana powierzchnia dwustronnie laminowana
TAK/NIE
	


odporność na zarysowania minimum 5N
TAK/NIE
	


odporność na uderzenia minimum 25N
TAK/NIE
	


redukcja kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godzinach przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus
TAK/NIE
	


wymagana odporność chemiczna blatu min na:
- chlorek żelaza
- chromianka
- 1,2-Dichloroetan
- dichlorometan
- eozyna
- fenol
- fiolet Metylowy
- furfural
- jodek Potasu 10%
- kwas Fosforowy 85%
 kwas azotowy 30%,
 kwas siarkowy 33% 
 kwas siarkowy 98%
 oranż Akrydynowy
- zieleń malachitowa
 błękit metylenowy
 fiolet metylowy 6B
 aceton
 keton metylowo-etylowy
 toluen
 nadmanganian potasu 
(brak widocznych zmian po działaniu przez min 16 godziny)
TAK/NIE
	

Nadstawki w stanowiskach laboratoryjnych

montowane trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego
TAK/NIE
	


zbudowane z dwóch kolumn z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm lakierowanej proszkowo farbą epoksydową
(Należy podać)
	


w kolumnach zastosowane wymienne panele instalacyjne i osłonowe montowane bez użycia śrub
TAK/NIE
	


nadstawki wyposażone w półkę płyty wiórowej laminowanej HPL, z brzegami oklejonymi PCV o grubości min. 2 mm. półka o głębokości min150 mm  
(Należy podać)
	


wysokość nadstawki 525 mm ± 5 mm
TAK/NIE
	


kolumna nadstawki wyposażone w 2 gniazda elektryczne, 230V/16A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44
TAK/NIE
	


instalacja trójprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE
TAK/NIE
	

Zlewy
wykonany na bazie żywicy epoksydowej w składzie: krzemionka SiO2, zawieszona w osnowie żywicy epoksydowej utwardzonej w procesie polimeryzacji z dodatkiem barwnika 
TAK/NIE
	


wszystkie zlewy montowane w blacie
TAK/NIE
	


kolor zlewów szary
TAK/NIE
	

Rozmiar zlewów:                                                                                         
- jednokomorowy  z wymiarem komory                 
 600 x 450   x 300 ± 5 mm (dot. poz.: pokój 8 poz. 1 i 2, 
405 x 300 x 200 ± 5 mm (dot. poz.: pokój 9 poz. 9 oraz pokój 7 poz. 1)
TAK/NIE
	


- dwukomorowy z wymiarem każdej komory                
  500 x 380 x205 ± 5 mm 

TAK/NIE
	


- zlewik z wymiarem komory 150 x 300 ± 5 mm
TAK/NIE
	

Armatura
baterie do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem; wylewki zakończone oliwką, odkręcane, obrót wylewki minimum 270°
TAK/NIE
	


baterie do wody zimnej; wylewki zakończone oliwką, odkręcane, obrót wylewki minimum 150°
TAK/NIE
	


usytuowana w blacie roboczym stanowiska laboratoryjnego
TAK/NIE
	


powierzchnia odporna chemicznie i na działanie promieni UV
TAK/NIE
	


pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych lub farbami epoksydowymi
TAK/NIE
	


grubość ścianki armatury min. 0,8 mm
TAK/NIE
	


pokrętła zaworów oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003
TAK/NIE
	

Ociekacz kołkowy
komplet z wymiennymi prętami, min. 50 prętów, z tworzywa typu polistyren lub polipropylen, wielkość: 630 x 450 mm (+/- 50 mm).
(Należy podać)
	

Szafa metalowa na butle z gazem
obudowa dwuścienna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową, 
TAK/NIE
	


izolacja termiczna (przez materiały niepalne) zapobiegająca zbyt szybkiemu nagrzaniu się ich wnętrza (klasa FWF 30), 
TAK/NIE
	


otwór drzwiowy obrzeżony uszczelką samoczynnie rozszerzającą się przy wzroście temperatury, 
TAK/NIE
	


otwory doprowadzające i odprowadzające powietrze w przypadku pożaru automatycznie zamykają się zaworem z bezpiecznikiem termicznym, 
TAK/NIE
	


Króciec umożliwiający podłączenie szaf do systemu wentylacji, średnica 75 mm (+/- 5 mm), 
(Należy podać)
	


Nóżki z możliwością poziomowania. 
TAK/NIE
	


Rampa załadowcza powinna być zamocowana od przodu
TAK/NIE
	


Wymagane poziome szyny montażowe do zamocowania armatury do gazów sprężonych i zamocowania mocowań do butli. 
TAK/NIE
	


Szafa mieszcząca 3 butle z gazem 
TAK/NIE

Dygestorium

DYGESTORIUM - Producent 
(marka) …………………………………………………………………………………………………... model……………………………………………rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016)
	

Wymiary dygestorium  
zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] :                             (1195-1205) mm x (810-905) mm  x  (2350- 2450) mm
…………
(Należy podać)
	


wymiar komory roboczej [szer. x gł. x wys]: (1105 – 1180) mm  x  (740 – 805) mm  x  (1095 – 1280) mm
…………
(Należy podać)
	

Blat dygestorium 
z żywicy epoksydowej  z podniesionym obrzeżem na całym obwodzie , kwasoodporny 
(parametry blatu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 28-35 29-36)
TAK/NIE
	


ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem 
TAK/NIE
	

Komora dygestorium
podwójna ściana tylna wykonana z chemoodpornego polipropylenu lub z  blachy nierdzewnej kwasoodpornej malowanej proszkowo farbą chemoodporną
TAK/NIE
	


przeszklone ściany boczne komory dygestorium
TAK/NIE
	

Bezcieniowe oświetlenie komory roboczej
min. 1000 lux
…………
(Należy podać)
	

System przewiewu dygestorium (wentylacji):

z wykorzystaniem podwójnej ściany tylnej; szczeliny powietrzne do odciągu oparów lekkich umieszczone w górnej części komory; szczelina dolna przeznaczona do odciągu oparów ciężkich – prosta, bez dodatkowych otworów, podcięć i obudów, zapewniająca jednakowy przepływ na całej szerokości komory dygestorium
TAK/NIE
	


system zapewniający wymianę powietrza w komorze minimum 650m3/h 
dostosowane do pracy przy przepływie powietrza przez komorę 650 m3/h
TAK/NIE
…………
(Należy podać)
	

System kontroli przepływu powietrza umożliwiający odczyt aktualnych wartości; 

panel kontrolno-pomiarowy z sygnalizatorami dźwiękowymi  i wizualnymi braku lub zbyt niskiego przepływu powietrza i braku zasilania 
TAK/NIE
	


bieżący odczyt przepływu powietrza w m3/h 
lub 
sygnalizator prawidłowego przepływu powietrza
…………
(Należy podać)
	

Pokrętła mediów
umieszczone będą w panelach bocznych komory roboczej dygestorium lub w przestrzeni podblatowej 
TAK/NIE
	

Instalacja wodna:

- z 2 wylewkami i zaworami zimnej wody wraz 
 ze zlewikiem epoksydowym  i odpływem z PP,
-wylewki umieszczone w przestrzeni roboczej 
 komory  dygestorium
TAK/NIE
	

Gaz miejski
- doprowadzenie gazu zakończone zaworem 
  gazowym
- wylewki umieszczone w przestrzeni roboczej 
  komory dygestorium
TAK/NIE
	

Instalacja elektryczna:

2 szt.  gniazd 230V klasy IP-54 lub IP-44 umieszczonych na panelu przednim pod blatem komory roboczej dygestorium
TAK/NIE
	

Okno dygestorium: 

szyba ze szkła bezpiecznego - hartowanego zawieszenie okna na linkach stalowych zabezpieczonych tworzywem sztucznym (oplot z chemoodpornego polipropylenu)
TAK/NIE
	


zabezpieczenie okna przed niekontrolowanym spadkiem (np. w przypadku pęknięcia linki)
TAK/NIE
	


okno na przeciwwagach w systemie umożliwiającym ustawienie okna w dowolnym położeniu góra-dół
TAK/NIE
	

W suficie umieszczona klapa bezpieczeństwa zabezpieczająca dygestorium przed skutkami nagłego wzrostu ciśnienia w komorze 
wymagana
TAK/NIE
	

Konstrukcja nośna 
z profili stalowych malowanych proszkowo chemoodporną, epoksydową farbą piecową 
TAK/NIE
	

Obudowa zewnętrzna dygestorium 
wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej, malowanej proszkowo farbą chemoodporną w kolorze jasnoszarym; w podstawie dygestorium szafka wentylowana grawitacyjnie
TAK/NIE
	

Szafka pod dygestorium 

dwudrzwiowa, metalowa od wewnątrz w całości chemoodporna, o szerokości dopasowanej do urządzenia, umożliwiająca swobodny dostęp do przyłączy mediów z tyłu dygestorium (poprzez łatwe wysunięcie szafki bez użycia narzędzi)
TAK/NIE
	


wyposażona w zawiasy chemoodporne i uchwyt z zamkiem nierdzewnym oraz dwie kuwety do przetrzymywania/ wychwytu chemikaliów
TAK/NIE
	


wentylowana grawitacyjnie
TAK/NIE
	

Dygestorium zgodne z normą 
EN 14175 – 2
TAK/NIE
	

Przyłącze wentylacyjne dygestorium
przystosowane do nałożenia rury elastycznej o średnicy 200 mm i połączenia z kanałem wentylacyjnym instalacji budynkowej
TAK/NIE
	

Oznakowanie znakiem CE
wymagane
TAK/NIE
	

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej
wymagane razem z dostawą
TAK/NIE

Taboret laboratoryjny

Producent (marka) ………………………………………… model……………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej 2016)                                  (Należy podać)
	

Taboret laboratoryjny
siedzisko drewniane okrągłe
TAK/NIE


oparte na 4 nogach drewnianych licowanych bez przewężeń 
TAK/NIE


wysokość siedziska 60-75 cm
…………
(Należy podać)


średnica siedziska  30- 35 cm
…………
(Należy podać)


przekrój nóżki kwadratowy 4 x 4 cm  ± 5% lub okrągły ø 4 cm ± 5%
…………
(Należy podać)


poprzeczne wzmocnienia konstrukcji nóg
TAK/NIE

Szafka na klucze

Producent (marka) ………………………………………… model……………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej 2016)                                  (Należy podać)
	

Szafka na klucze
szafka metalowa
TAK/NIE


malowana farba proszkową
TAK/NIE


drzwi  przeszklone
TAK/NIE


stałe listwy z ponumerowanymi haczykami, umieszczonymi na tylnej ścianie szafki – 50 haczyków
TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 „Parametry oferowane przez Wykonawcę” lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.



...............................................
(miejscowość, data)
................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej 
do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

