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FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

Lp.
Parametr
Opis
 WYMAGAŃ Zamawiającego
Parametry OFEROWANE
przez Wykonawcę
Meble laboratoryjne
Producent (marka) ………………………………………………………………….………… (Należy podać)
model/seria …………………………………………………………………………………… (Należy podać)

	

Meble laboratoryjne
meble laboratoryjne fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.
TAK/NIE


kolorystyka mebli dopasowana do umeblowania posiadanego przez zamawiającego 
TAK/NIE


konstrukcja mebli umożliwiająca zamontowanie szafek posiadanych przez zamawiającego (zaznaczonych w formularzu meblowym jako istniejące) 
TAK/NIE


wszystkie oferowane meble muszą mieć jednolity wygląd, okucia i uchwyty, pokryte powłoką o tych samych właściwościach i kolorze, dostosowane do posiadanych mebli.
TAK/NIE


wszystkie drzwi i fronty szuflad winny być osadzone równo (ich dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie większe jak 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


W ramach doposażenia pomieszczeń, wykonawca zobowiązany jest do zamontowania 5 szafek podwieszanych posiadanych przez zamawiającego. Do stanowisk laboratoryjnych wskazanych w załączniku 4 – wykaz pomieszczeń i wymiary mebli.
TAK/NIE

Konstrukcję wsporczą stołów
stelaż wykonany według konstrukcji typu A 
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)


stelaż wykonany w całości z ram płaskich, z 
profili stalowych zamkniętych
 TAK/NIE


grubości blachy w profilu minimum 2 mm 
(Należy podać)


przekroju profili prostokątny o wymiarach minimum 40 mm x 27 mm
(Należy podać)


stelaż, malowany farbą epoksydową o grubości powłoki lakierniczej 70-100 µm
(Należy podać)


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

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


korpus szafek mobilnych w całości klejony fabrycznie
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 grubość płyty)


tylna ścianka korpusu szafki mobilnej grubość min 18 mm.
(Należy podać)


wszystkie krawędzie płyty laminowanej korpusu w szafce oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV 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 o gr. min. 1 mm z czterech stron o ile w załączniku 4 – wykaz pomieszczeń i wymiary mebli nie podano ze wykonane z żywicy fenolowej
(Należy podać grubość płyty)


w przypadku występowania mediów za szafką dostęp do tych mediów musi się odbywać bez odsuwania szafki
TAK/NIE
	


w drzwiczkach przeszklonych szyba ze szkła bezpiecznego mocowana w ramie z płyty meblowej.
TAK/NIE
	


szafki mobilne wyposażone w 4 kółka skrętne z bieżnikiem gumowanym. Dwa przednie kółka wyposażone w hamulec.
TAK/NIE
	


prześwit pomiędzy podłogą a szafką podwieszaną równy 150 mm +/- 5 mm
TAK/NIE
	


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


szafki mobilne wyposażone w wieniec górny i dolny nakładany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm.
(Należy podać grubość płyty)
	


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


dopuszczalne obciążenie półki i szuflady: minimum  30 kg
(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 160°
TAK/NIE
	


zamki patentowe
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
	


Blaty
wszystkie blaty w stanowiskach laboratoryjnych mają być jednolite na całej długości stanowiska
TAK/NIE


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


Blat z płyty laminowanej HPL
	


Powierzchnia blatu gładka
TAK/NIE


wykonany z płyty wiórowej gr. 28 mm +/- 2 mm
(Należy podać)


płyta oklejona laminatem wysokociśnieniowy (HPL) o grubości min. 0,8 mm
(Należy podać)


odporność laminatu na uderzenia, temperaturę do 150ﾰC150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi.
TAK/NIE


krawędzie brzegowe blatów z laminatu HPL oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w kolorystyce dostosowanej do koloru płyty. 
TAK/NIE


Blat z żywic fenolowych/ półka z żywicy fenolowej
	


Blat samonośny
TAK/NIE


grubość blatu minimum 20 mm(+/-1 mm)
(Należy podać grubość blatu)


zintegrowana powierzchnia minimum  jednostronnie 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 przynajmniej na:
kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
fiolet metylowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny,
nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny
TAK/NIE






Blaty ze stali nierdzewnej
	


wykonane z blachy nierdzewnej nie gorszej niż typ 1.4301
TAK/NIE


grubość stali minimum 1,5 mm 
(Należy podać)

Nadstawki w stanowiskach laboratoryjnych

montowane trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego
TAK/NIE


zbudowane z dwóch kolumn stalowych o przekroju trójkątnym o bokach 150mm x 150mm (+/- 1mm), z blachy o grubości min. 1,5 mm lakierowanej proszkowo farbą epoksydową
TAK/NIE


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


nadstawki muszą posiadać 1 lub 2 poziomy półek laminowanych, z brzegami oklejonymi PCV o grubości min. 2 mm. Górna półka o głębokości 250 mm, dolna półka o głębokości 170 mm.
TAK/NIE


kolumny nadstawek instalacyjnych muszą posiadać  perforację umożliwiającą zmianę położenia półek, co min. 50 mm.
(Należy podać)


konstrukcja ma zapewniać zmianę położenia półki bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
TAK/NIE


wysokość nadstawki instalacyjnej z 1 półką musi wynosić min. 525 mm a z dwoma półkami min. 900 mm.
(Należy podać)


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, z tworzywa składającego się z 75%  ± 1 % (wag.) krzemionki – SiO2 zawieszonej w osnowie żywicy epoksydowej w ilości około 25% ± 1% (wag,), utwardzonej w procesie polimeryzacji z dodatkiem barwnika (maksymalnie 0,2%).
(Należy podać)


komora zlewu 465 x 365 mm ± 2 mm
TAK/NIE
(Należy podać wymiar komory)


montowane w blacie
TAK/NIE


kolor szary
TAK/NIE

Armatura
baterie do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem; wylewki zakończone oliwką, odkręcane, obrót wylewki minimum 270°
TAK/NIE
(Należy podać kąt obrotu)
	


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
(Należy podać)


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

Lp.
Parametr
Opis
 WYMAGAŃ Zamawiającego
Parametry OFEROWANE
przez Wykonawcę
Taboret laboratoryjny
Producent (marka) ………………………………………… model……………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż czerwiec 2014)                                  (Należy podać)
	

Siedzisko
Siedzisko miękkie czarny poliuretan 
TAK/NIE


Wysokość siedziska regulowana w zakresie minimum 55-80 cm
Należy podać


Wymiar siedziska - średnica 35 cm ± 2 cm
Należy podać

Podstawa
Podstawa poliamidowa
TAK/NIE


Wyposażona w kółka 
TAK/NIE


Średnica podstawy  65 cm +/- 3cm
Należy podać


Mechanizm podnoszenia: podnośnik pneumatyczny
TAK/NIE


Obręcz na nogi
TAK/NIE


Stelaż chromowany 
TAK/NIE
Krzesło laboratoryjne
1
Producent (marka) ………………………………………… model……………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż czerwiec 2014)                                  (Należy podać)
	

Siedzisko
Wysokość siedziska regulowana w zakresie minimum 58-77 cm
Należy podać


Szerokość siedziska 45-47 cm
Należy podać


Głębokości siedziska 44-47 cm
Należy podać


Wysokości oparcia 34-40 cm
Należy podać 

Oparcie
Oparcie i siedzisko antypoślizgowe wykonane z pianki PU o grubości minimum 20 mm, w kolorze czarnym.
Konstrukcja z anatomicznie wyprofilowanej sklejki obijanej pianką PU 
TAK/NIE


Mechanizm CPT –mechanizm regulacji kąta odchylenia fotela i wysokości oparcia oraz głębokości siedziska 
TAK/NIE

Podstawa
Stelaż chromowany 
TAK/NIE


Obręcz na nogi 
TAK/NIE


Wyposażone w kółka 
TAK/NIE


Średnica podstawy 63 cm +/- 3 cm
Należy podać

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)  


