Załącznik nr7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot:
WÓZEK CZTEROSZUFLADOWY
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji: 2018
LP.

PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE

1.

Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia
dodatkowego):
- długość 600 mm (+/- 20 mm)
- głębokość 500 mm (+/- 20 mm)
- wysokość 805 mm (+/- 20 mm)
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20
mm)
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 20
mm)
4 szuflady, dolna szuflada wzmocniona,
wyprofilowane uchwyty do otwierania wykonane z
anodowanego aluminium
Wymiary powierzchni użytkowej szuflad
(dł.xgłęb.xwys.):
3 szuflady 525x440x140 mm (+/- 10 mm)
1 szuflady 525x440x208 mm (+/- 10 mm)
Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej
proszkowo, kolorystyka do wyboru przez
Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru).
Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z
materiałem wygłuszającym
Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z
przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandą o
wysokości 40 mm, z możliwością demontażu
Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS
pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła
podwójnie łożyskowane, w obudowie z tworzywa o
średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą
WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:
- 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej,
narożniki zabezpieczone i zintegrowane z
korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa
- 1 szyna instrumentalna pod nadstawką, z
możliwością regulacji wysokości
- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej
proszkowo wymiar 475x450mm (+/- 20 mm)
- nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych,
transparentnych pojemników, stelaż nadstawki
aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym
umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny
instrumentalnej oraz doposażenie wózka w
dodatkowe akcesoria bez konieczności
wykonywania przeróbek technologicznych,
wyłącznie za pomocą elementów złącznych
- 1x uchylna i obrotowa miska ze stali nierdzewnej
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej,
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WYMAGANIA
TAK/ NIE

TAK, podać
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PARAMETRY
OFEROWANE
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grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary
koszyka 290x96x90 mm (+/-20 mm)
- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej,
grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary
koszyka 360x150x160 mm (+/-20 mm)
- uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na
zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników
Zamawiającego
- 1x kosz na odpady z możliwością blokady
pokrywy w pozycji pionowej
- uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej
Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą
aluminowych kostek z pokrętłem stabilnie
mocującym osprzęt, nie odkształcających się
podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się
osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością
zawieszenia także na szynie Modur o przekroju
10x30 mm
Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności,
Wpis lub zgłoszenie do URPL WMiPB,
Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów)

TAK

TAK
Tak, podać

Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy.
Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium
gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o
najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy
Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres
gwarancji.
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w
parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w
oferowanej konfiguracji urządzenia.
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim
potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po
zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z
przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażem.
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