Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 1
Szczotka WC – 22 sztuki
MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Szczotka WC TUBA z uchwytem. Mocowana do ściany. Wersja matowa.
Uchwyt przykręcany do ściany. Wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwiający czyszczenie.
Rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów.
- jak na przykład typu Merida SZ17S lub równoważna,.
Wymiary:
szerokość – 8 cm
wysokość – 39 cm
głębokość – 10,1 cm

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 2
Dozownik z mydłem w płynie pojemność 800ml – 41 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze szarym w połączeniu ze stalą
nierdzewną matową od frontu. Zaopatrzony w zbiornik 800 ml. Możliwość łatwej wymiany zbiornika na
system dozowania pianowego bądź sprayowego. Boczne okienka do kontroli wkładu. Konstrukcja
wysokiej wytrzymałości. Zamykanie na kluczyk. Jak na przykład typu Merida MERCURY
DMC101/DMS101 lub równoważny.
Wymiary
szerokość 13 cm
wysokość 25,5 cm
głębokość 12 cm

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 3
Pojemnik na papier toaletowy - 22 sztuki

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
− urządzenie wykonane z tworzywa i ze stali nierdzewnej matowej
− tworzywo ABS w kolorze szarym
− powierzchnia stalowa
− konstrukcja wysokiej wytrzymałości
− dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
− boczne okienka do kontroli wkładu
− wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki papieru o maksymalnej średnicy 10 cm
− boczne okienka do kontroli wkładu
− zamykany na kluczyk
jak na przykład typu Merida MERCURY BMS201 lub równoważny.
Wymiary:
szerokość – 35 cm
wysokość – 26 cm
głębokość – 14 cm

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 4
Pojemnik na ręczniki - 41 sztuk
MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
− urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej
− w kolorze szarym
− pojemność do 400 szt. ręczników
− boczne okienka do kontroli wkładu
− tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
− powierzchnia stalowa
− konstrukcja wysokiej wytrzymałości
− zamykanie na kluczyk
jak na przykład typu Merida MERCURY AMS101 lub równoważny,.
Wymiary
szerokość 32,5 cm
wysokość 32,5 cm
głębokość 15 cm

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 5
Kosz metalowy ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym – 125 sztuk
MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Produkt fabrycznie nowy.
− pojemność 20 litrów
− stal nierdzewna matowa
− szczelne zamkniecie pokrywy
− pokrywa z funkcją „zawsze otwarte”
− wyjmowane, wewnętrzne wiadro z pałąkiem
− niewidoczne mocowanie worka
− stalowy pedał
− nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
− solidny uchwyt do przenoszenia
- jak na przykład typu Merida B4C lub równoważny,.
Wymiary:
wysokość – 44,5 cm
głębokość – 39,5 cm
waga – 2,84 kg
średnica -29,3 cm
pojemność 20 litrów

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 6
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla kosza na śmieci – 68 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania
graniczne

1.

Wymiary zewnętrzne
wysokość 630 mm
podstawa 400 x 310 mm

+/- 10mm

2.

Kosz wykonany z tworzywa antybakteryjnego
HDS w kolorze białym o objętości 50 l.
Możliwość układania worka foliowego o
pojemności 60 l.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
Wymiana kosza na nowy, wolny od wad po 1
naprawie gwarancyjnej.
Maksymalny czas usuwania uszkodzenia:
- 5 dni roboczych

Tak

3.
4.
5.
6.

Wartości oferowane

Tak
Tak
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 kosza.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w
przypadku wygrania przetargu od dostarczenia kosza spełniającego wyspecyfikowane parametry.

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 7
Wózek serwisowy do sprzątania – 1 sztuka

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.

PARAMETR / WARUNEK

Warunki

Parametry oferowane

wymagane
1.

Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013.

Tak

W komplet jednego wózka wchodzi :
2.

Zestaw serwisowy wykonany ze stali
nierdzewnej na kółkach

TAK

3.

Dwa wiadra 20 l do 25 l ( czerwone i
niebieskie ).

Tak

4.

Wyciskarka szczękowa z wkładką

Tak

5.

Trzy wiaderka 5 do 6 l ( czerwone, niebieskie,
żółte ).

Tak

6.

Trzy kuwety

Tak

7.

Uchwyt do mocowania dwóch 120 l na odpady z
pokrywami

Tak

8.

Stelaż do nakładki : długość 40 cm, szerokość 10
cm, waga 350 g ( +/- 20 g ).

Tak

Wykonany z utwardzonego tworzywa
sztucznego, performowany, mocowany do kija za
pomocą śruby. Ruchomy, dwustopniowy przegub
zapewniający możliwość pracy na
powierzchniach poziomych i pionowych.
Oznaczenie uchwytu mopa przyciskiem nożnym
w kolorze zielonym umożliwiającym otwieranie i
zamykanie uchwytu bez pomocy rąk.
9.

Gwarancja : min. 36 miesięcy, czas dotarcia
serwisu i naprawy od momentu zgłoszenia: max
48 h. W przypadku braku możliwości naprawy w
w/w czasie, dostawca w terminie 5 dni roboczych
od momentu zgłoszenia zobowiązany jest
dostarczyć sprzęt zastępczy na czas ostatecznej
naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt

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

Tak

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
Lp.

PARAMETR / WARUNEK

Warunki

Parametry oferowane

wymagane
podlegający naprawie.
Przez cały okres gwarancji wszystkie naprawy i
inne obowiązkowe przeglądy wynikające z
dokumentacji technicznej wraz z częściami
dostawca wykonuje bezpłatnie na własny koszt,
łącznie z opłatami wynikającymi z kosztów
dojazdu, transportu, zakwaterowania i czasu
naprawy.
Wyposażenie dodatkowe :
Jeden komplet w skład którego wchodzi :
10.

Mop bawełniany tkany ściegiem jodełkowym.
Wymiary : dł.430mm(+/-10mm), szer.145
mm(+/-5mm.

Tak

Waga mopa: 140g, wewnątrz mopa pętelki, na
obrzeżach mopa frędzle. Długość frędzli
35mm(+/-10mm).
Ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek –
14, wysokość pętelki 20 mm(+/-5mm).
Oznaczenie mopa lamówka w kolorze zielonym,
wszyta na całej długości mopa. Dwie kieszenie
do mocowania mopa na uchwycie o wymiarach
( głębokość 65 mm, szerokość 120mm).
Zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką
( zgrubieniem) do zawieszenia na uchwycie,
umożliwiająca bezdotykowe płukanie mopa o dł.
200mm i szer.50mm.
Gwarancja wytrzymałości mopa 250 cykli prania
11.

Ścierki w kolorach ( niebieski, żółty, czerwony)
po 50 szt.

Tak

12.

Drabina rozstawna aluminiowa ( 7 stopni + półka
) 1 szt.

Tak

13.

Zestaw do mycia szyb – kij teleskopowy 4 m,
ściągaczka 35 cm, myjka 40 cm, nakładka do
mycia 40 cm – 1 kpl.

Tak

Wszystkie parametry / warunki wymagane są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje
odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do użytku, bez
żadnych dodatkowych zakupów.
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Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 8
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla pojemnika na papier toaletowy - 135 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.

Wymagania
graniczne

Parametry techniczne i funkcjonalne

1.

Wymiary zewnętrzne
szerokość 210 mm
głębokość 120 mm
wysokość 240 mm

+/- 10mm

2.

Pojemnik wykonany z tworzywa ABS w
kolorze białym
Zaopatrzony w okienko umożliwiające
kontrolę ilości papieru w pojemniku
Dostosowany do papieru o maksymalnej
średnicy roli 200 mm i szerokość 100 mm i
długość wstęgi 1800 mm.
Zamykany na kluczyk.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
Wymiana pojemnika na nowy, wolny od wad
po 1 naprawie gwarancyjnej.
Maksymalny czas usuwania uszkodzenia:
- 5 dni roboczych

Tak

3.
4.
5.
6.
7.
8..

Wartości oferowane

Tak
Tak
Tak
Tak
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 pojemnika.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w
przypadku wygrania przetargu od dostarczenia pojemnika spełniającego wyspecyfikowane parametry.

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 9
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla koszyczka - 20 sztuk.

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)
Lp.
1.

2.

Wymagania
graniczne

Parametry techniczne i funkcjonalne
Koszyczek do mydła i kosmetyków
wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany
do ściany w kabinie natryskowej przy
pomocy kołków rozporowych.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Wartości oferowane

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 koszyczka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w
przypadku wygrania przetargu od dostarczenia koszyczka spełniającego wyspecyfikowane parametry.

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 10
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla wieszaka łazienkowego - 20 sztuk.

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.
1.
2.
3..

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania
graniczne

Wartości oferowane

Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej.
Tak
Mocowany do ściany obłożonej glazurą przy
pomocy kołków rozporowych.
Wieszak posiadający trzy haczyki do
zawieszenia ręcznika i bielizny osobistej.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
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 wieszaka.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w
przypadku wygrania przetargu od dostarczenia wieszaka spełniającego wyspecyfikowane parametry.

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

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

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 11
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla poręczy łazienkowej – 20 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.
1.
2.
3.
4.

5..

Wymagania
graniczne

Parametry techniczne i funkcjonalne
Poręcz prosta wykonana ze stali nierdzewnej.
Długość poręczy 300 mm +/- 5 mm.
Mocowane do ściany przy pomocy kołków
rozporowychz osłoną.
Wyrób posiadający oznaczenie CE oraz
spełniający wymagania Dyrektywy
Medycznej 93/42/EWG
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Wartości oferowane

Tak
Tak
Tak
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 suszarki.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w
przypadku wygrania przetargu od dostarczenia suszarki spełniającej wyspecyfikowane parametry.
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Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 12
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla lustra ściennego – 20 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.
1.
2.
3.

Wymagania
graniczne

Parametry techniczne i funkcjonalne
Wymiary 400mm x 600mm
Krawędzie zukosowame po obwodzie.
Klejona na ścianę z płytek.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Tak
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Tak
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Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2
POZYCJA NR 13
Wymagania techniczne oraz użytkowe dla taboreta prysznicowego –

14 sztuk

MODEL (podać)
PRODUCENT (podać)

Lp.
1.

2.

Wymagania
graniczne

Parametry techniczne i funkcjonalne
Aluminiowy taboret toaletowy z
plastikowym siedziskiem z przeznaczeniem
dla osób niepełnosprawnych.
Serwis gwarancyjny
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Wartości oferowane

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 taboretu.
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w
przypadku wygrania przetargu od dostarczenia taboretu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
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Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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