Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 1
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wózka do worków foliowych – 2 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

1.

Wymiary wózka
długość
440 mm
szerokość 415 mm
wysokość 1050 mm

+/- 10mm

2.

Wózek wykonany ze stali nierdzewnej gatunku OH
18N9.
Wózek z uchwytami do worków foliowych o objętości
120 L i pokrywą otwieraną za pomocą przycisku
nożnego.
W podstawie 4 kółka min Ø 50 mm w tym dwa z
blokadą
Kółka pokryte tworzywem PCV chroniącym przed
korozją
Kółka łożyskowane pełno – obrotowe.
Podstawa wózka z odbojnikami narożnikowymi.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

TAK

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego

Wartości oferowane

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Tak
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania wózka
do eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry. Wózek jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 2

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wózka do czystej i brudnej bielizny – 1 sztuka

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

2.

Wymiary wózka
długość
1170 mm
szerokość 670 mm
wysokość 1100 mm

+/- 10mm

3.

Wózek wykonany ze stali nierdzewnej gatunku PN OH
18N9.
Szafka z dwoma półkami i pojedynczymi drzwiami
Blat z rylingami zabezpieczającymi o wymiarach 600 x
600 mm.
Z tyłu szafki uchwyt na worek foliowy o pojemności
120 litrów z pokrywą podnoszoną nożnie.
Wózek na czterech kółkach o średnicy min. 125 mm w
tym dwa kółka z blokadą.
Oponki wykonane z tworzywa nie brudzące wykładzin
podłogowych.
Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Tak

4.
5.
6.
7.
8.
9.
8.
9.
1.
2.
3.

Wartości oferowane

TAK
TAK
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Przeglądy i naprawy wykonywane na koszt Dostawcy. Tak
Serwis pogwarancyjny
Nie mniej niż 10 lat od
Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
dnia przekazania wózka
okresu gwarancyjnego
do eksploatacji
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
Nie mniej niż 10 lat od
gwarancyjnego
dnia przekazania wózka
do eksploatacji
Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w
Podać
ciągu roku

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry. Wózek jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3

POZYCJA NR 3

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wózka transportowego typu platforma – 1 sztuka

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

1.
2.

Rok produkcji 2013
Wymiary wózka
długość
900 mm
szerokość 700 mm
w2ysokość 850 mm

3.

Wózek transportowy typu platforma wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH 18N9.
Platforma wózka zagłębiona na 10 mm
Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia na
szerokości boku. Wszystkie krawędzie bezpieczne
zaokrąglone.
Ładowność wózka 100 kg.
Wózek na kółkach Φ100 mm w tym dwa kółka skrętne.
Hamulec przy uchwycie do prowadzenia wózka.
Oponki wykonane z materiału którymi nie brudzi
podłoża.
Wózek wyposażony w odbojniki gumowe niebrudzące
zabezpieczające przed uszkodzeniem ścian.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wymagania graniczne

Wartości oferowane

+/- 10mm

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Tak

Serwis pogwarancyjny
10.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego

2.

Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

3.

Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w
ciągu roku

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania wózka
do eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania wózka
do eksploatacji
Podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry. Wózek jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 4

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wózka do worków foliowych – 20 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

Wartości oferowane

Wózek do worków foliowych potrójny z pokrywami.
Tak
Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120
Tak
l.
Wymiary wózka
+/- 10mm
długość 1260 mm
szerokość 440 mm
wysokość 1050 mm
Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunku
OH 18N9.
Wózek wyposażony w trzy pokrywy malowane
proszkowo w kolorach: biały, niebieski, zielony.
Podnoszenie pokrywy nożnej opierającej się na
gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają
worki przed przesuwaniem.
Możliwość wyboru pokrywy która po otwarciu
zatrzymuje się w pozycji 900 lub opada po zwolnieniu
przycisku.
Podstawa z kółkami Ø 50 mm w tym dwa z blokadą.
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi
podłoża.
Wszystkie krawędzie zaokrąglane, bezpieczne.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Serwis pogwarancyjny
2.
2.
3.

Nie mniej niż 10 lat od
Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
dnia przekazania wózka
okresu gwarancyjnego
do eksploatacji
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
Nie mniej niż 10 lat od
gwarancyjnego
dnia przekazania wózka
do eksploatacji
Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w Podać
ciągu roku

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 5

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wózka transportowego- 1 sztuka

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

1.
2.

Rok produkcji 2013
Wymiary wózka
długość
1070 mm
szerokość
765 mm
w2ysokość
880 mm

3.

Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku
TAK
OH 18N9.
Wózek z blatem zagłębionym na 10mm i półką odległą TAK
od blatu - 600 mm

4
5.
6.
7.
8.
11.

Uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony przy
krótszym boku ( szerokość ).
Wózek na kółkach o średnicy 100 mm w tym dwa z
blokadą
Oponki wykonane z materiału który nie brudzi podłoża.
Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Wartości oferowane

+/- 10mm

TAK
TAK
TAK
TAK
Tak

Serwis pogwarancyjny
11.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego

2.

Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

3.

Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w
ciągu roku

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania wózka
do eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania wózka
do eksploatacji
Podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry. Wózek jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych
dodatkowych zakupów.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 6

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla regału magazynowego – 4 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

1.

Wymiary zewnętrzne
szerokość 1000 mm
głębokość 500 mm
wysokość 1800 mm

+/- 10mm

2.

Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej
gatunek PN 0H18N9 lub innej tego gatunku.
Regał z pięcioma półkami montowanymi na stali.
Odległość między półkami 350 – 420 mm
Regał na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością
poziomowania
Nóżki wykonane z materiałów niebrudzących
wykładzin podłogowych
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Tak

3.
4.
5.
6.
7.

Wartości oferowane

Tak
+/- 10 mm
+/- 10 mm
TAK

Tak

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji regału.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia regału spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 7

Wymagania techniczne oraz użytkowe dla szafki medycznej stojącej – 2 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

3.

Wymiary zewnętrzne szafki
szerokość 1000 mm
głębokość 450 mm
wysokość 1800 mm

+/- 2mm

4.

Szafka stojąca z drzwiami przeszklonymi szkłem
bezpiecznym, otwieranymi skrzydłowo, wykonana ze
stali nierdzewnej gatunku PN OH 18N9. Drzwi z
zamkiem i uchwytem.
Pięć półek regulowanych.
Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z
możliwością wypoziomowania.
Drzwi szafy z zamkiem i uchwytem.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Tak

5.
6.
7.
8.

Wartości oferowane

TAK
TAK

Tak

Serwis pogwarancyjny
9
10.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania szafki do
eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania szafki do
eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji szafki.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia szafki spełniającej wyspecyfikowane parametry.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 3
POZYCJA NR 8
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla szafki medycznej stojącej – 2 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania graniczne

8.

Wymiary zewnętrzne szafki
szerokość 500 mm
głębokość 450 mm
wysokość 1800 mm

+/- 10mm

9.

Szafka stojąca z drzwiami przeszklonymi szkłem
bezpiecznym, otwieranymi skrzydłowo, wykonana ze
stali nierdzewnej gatunku PN OH 18N9. Drzwi z
zamkiem i uchwytem. Szafa dzielona – górna część
drzwi przeszklone, dolna część drzwi pełne. W górnej
części 4 półki regulowane, w dolnej części jedna półka
montowana na stałe.
Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali
nierdzewnej OH 18N9.
Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z
możliwością wypoziomowania.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Tak

10.
11.
12.

Wartości oferowane

TAK
TAK

Tak

Serwis pogwarancyjny
12.
2.

Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie
okresu gwarancyjnego
Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu
gwarancyjnego

Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania aparatu
do eksploatacji
Nie mniej niż 10 lat od
dnia przekazania aparatu
do eksploatacji

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji szafki.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od
dostarczenia szafki spełniającej wyspecyfikowane parametry.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

