OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III d SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej)
PAKIET NR 4
L.P.
1.

2.

SYMBOL

OPIS

RYSUNEK POGLĄDOWY

UWAGI
-

Kosz na śmieci 20l
A/16/CKWS Pojemność od 18 do 22 l
- 15
Kształt: okrągły
Kolor: srebrny
A/21/CKWS Materiał obudowy: stal nierdzewna
- 26
zamykanie pokrywy na pedał
wewnętrzny pojemnik z tworzywa
specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie
wymiary: wysokość maksymalnie 50 cm, średnica maksymalnie 35 cm

5

-

pojemnik do segregacji odpadów (typ 1)
Pojemnik o pojemności od 100 do 130 l
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
A/21/CKWS odpowiedni do gromadzenia przemysłowych i komunalnych odpadów
-1
odporny na chemikalia i promieniowanie słoneczne
Wymiary otworu wsadowego: minimum 45 x 45 cm
Wyposażony w kółka ułatwiające transport
Wyposażony w uchwyty ułatwiające obsługę
Przystosowany do rozładunku grzbietowego

3.

ILOŚĆ SZTUK/
KOMPLETÓW

2

-

pojemnik do segregacji odpadów (typ 2)
Pojemnik o pojemności od 230 do 250 l
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
A/21/CKWS
odpowiedni do gromadzenia przemysłowych i komunalnych odpadów
-2
odporny na chemikalia i promieniowanie słoneczne
Wymiary otworu wsadowego: minimum 55 x 55 cm
Wyposażony w kółka ułatwiające transport
Wyposażony w uchwyty ułatwiające obsługę
Przystosowany do rozładunku grzbietowego
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4.

-

apteczka pierwszej pomocy
walizka z tworzywa sztucznego ABS
wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie umożliwiający
A/21/CKWS błyskawiczne zdjęcie apteczki
-3
Wkład do apteczki: DIN 13157 PLUS, lub równoważny
Termin ważności wkładu sterylnego apteczki minimum 4 lata

5.

1

-

defibrylator automatyczny
zasilanie z wykorzystaniem kasety systemu Pad-Pak, zawierającej baterie i
A/21/CKWS elektrody przeznaczone do jednorazowego użycia
-4
okres przydatności minimum 4 lata
w zestawie nożyczki, gazę, golarka jednorazowa, rękawiczki jednorazowe i
silikonowa maska ochronna do resuscytacji
instrukcja obsługi w języku polskim

6

-

1

-

dozownik mydła w płynie
pojemność: 1 litr
A/21/CKWS materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
kolor: matowy/satyna
- 21
możliwość wygodnej kontroli poziomu mydła w dozowniku
wyposażenie w zawór niekapek
Is21
wewnątrz obudowy zbiornik zapobiegający kontaktowi płynu (mydła) z
obudową
wymiary maksymalne: wysokość : 260mm, szerokość:. 140mm,
głębokość.130mm

2
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7.

-

kosz na śmieci (typ 1) (30 l)
kosz na śmieci wiszący
pojemność: od 25 do 35 litrów
materiał: stal nierdzewna szczotkowana
A/21/CKWS zamykany uchylną pokrywką/klapką
Wymiary maksymalne: wysokość : 650mm, szerokość:. 350mm,
- 27
głębokość.250mm
Is 29

8.

2

-

podajnik ręczników
podajnik ręczników typu ZZ
materiał: stal nierdzewna, szczotkowana
pojemność: minimum 500 listków
A/21/CKWS
kolor: matowy/satyna
- 28
możliwość kontroli poziomu papieru w podajniku
podajnik zamykany na kluczyk
wysokość maksymalna 400mm
szerokość minimalna: 280mm
głębokość minimalna 125mm

9.

2

-

kosz na śmieci (typ 2) (50l)
pojemność kosza od 45 do 65 litrów
A/21/CKWS kosz okrągły
materiał: stal nierdzewna matowa FPP ( nieprzyjmująca odcisków palców)
- 29
kosz wyposażony w pokrywę zapachoszczelną, otwieraną poprzez
naciśnięcie dłonią
dno kosza wykonane w ten sposób, aby chronić podłogę przed
porysowaniem
wysokość maksymalna 80 cm
średnica maksymalna 45 cm

2
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10.

-

dozownik do płynów dezynfekcyjnych
pojemność zbiornika od 450 do 600 ml
materiał obudowy: metal
możliwość uzupełniania płynów z kanistra
A/21/CKWS mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do
- 30
demontażu
możliwość pełnej sterylizacji
wyposażony w przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę poziomu
płynu dezynfekcyjnego
możliwość uruchamiania przyciskiem łokciowym
maksymalne wymiary dozownika (wys. X szer. X gł.) 350 x 100 x 250 mm

2

11.

-

kosz na śmieci (typ 3) (12 l)
- Pojemność od 10 do 14 l
A/21/CKWS Kształt: okrągły
Kolor: srebrny
- 31
Materiał obudowy: stal nierdzewna
zamykanie pokrywy na pedał
wewnętrzny pojemnik z tworzywa
specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie
wymiary: wysokość maksymalnie 40 cm, średnica maksymalnie 30 cm

5

12.

-

pojemnik na odpady (typ 4)
A/21/CKWS
Pojemnik o pojemności od 100 do 120 l
- 32
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
Wymiary otworu wsadowego: minimum 50 x 50 cm
Wyposażony w kółka ułatwiające transport

1
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13.

-

szafka metalowa na klucze
Szafka wisząca duża na 50 kluczy.
A/21/CKWS Materiał: blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm, malowana proszkowo,
zamknięcie na klucz typu patentowego , w komplecie 3 szt. klucze do szafki
- 39
wewnętrzne zawieszki na klucze ruchome, z możliwością regulacji pionowej
maksymalne wymiary szafki (wys. X szer. X gł.) 400 x 250 x 70

14.

1

-

szafa kartotekowa z zamkiem
Szafa kartotekowa do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4
Materiał: blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm, malowana proszkowo,
A/21/CKWS zamknięcie na klucz typu patentowego , w komplecie 3 szt. klucze do szafki
szafa 4 –szufladowa, szuflada na pojedynczy rząd teczek zawieszkowych
- 40
wkładanych poziomo
szuflady o nośności nie mniejszej niż 50kg, posiadające zabezpieczenie
przed wypadnięciem, zapewniony pełny wysuw szuflad
maksymalne wymiary szafy (wys. X szer. X gł.) 1500 x 450 x 600 mm
maksymalna waga szafy: 70 kg

15.

2

-

słupki odgradzające
słupki odgradzające z taśmą zwijaną
materiał: stal nierdzewna polerowana
podstawa obciążona, okrągła o średnicy od 300 do 400 mm
A/21/CKWS średnica rury od 55 do 65 mm, średnica kasety z taśmą nie większa niż 85
mm
- 49
wysokość słupka od 90 do 100 cm
wysuw taśmy minimum 3,5 m
szerokość taśmy od 45 do 65 mm
taśma koloru niebieskiego
na taśmie co 75-80cm umieszczone logo wskazane przez zleceniodawcę
możliwość łączenia słupków (taśmami) pod kątem 90 stopni lub 180 stopni
maksymalna waga słupka 15 kg

10
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