Załącznik nr 4c
Nr sprawy: 21/>PU/2019/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 3:
Regał magazynowy 1800x900x400 - 5 półek.
1) Wymiary zewnętrzne: 2000 x 800 x 600 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
2) Wykonany z blachy profilowanej o grubości minimum 1 mm, malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7035 lub równoważnym bądź ocynkowany.
3) Posiadający 5 półek profilowanych wykonanych z blachy o grubości minimum 1 mm,
z możliwością regulacji zawieszenia, dopuszczalny nacisk ciężaru na pojedynczą półkę
nie mniejszy niż 90 kg.
4) Stelaż (nogi) wykonane z profilu o wymiarze minimum 30x30 mm i grubości nie
mniejszej niż 1,5 mm.
5) Plastikowe podkładki pod nogi.
6) Konstrukcja skręcana
7) Możliwość przytwierdzenia do ściany
8) Regał Steel 5P lub równoważny
Przykładowe rozwiązanie

ILOŚĆ
30 szt.
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Szafa aktowa metalowa "80" dwuskrzydłowa b/sk.
1) Wymiary zewnętrzne: 1980 x 800 x 420 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
2) Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm,
o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.
3) Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w zamek cylindryczny,
ryglujący co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być zamontowane na ukrytych
zawiasach oraz wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.
4) Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy
5) Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi
charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie
akt formatu A-4 w segregatorach.
6) Szafa metalowa EA 80D2 bądź równoważna

ILOŚĆ
75 szt.
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Szafa kartotekowa metalowa na dokumenty formatu A-4
1) Wymiary zewnętrzne: 1285 x 415 x 630 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Wymiary zewnętrzne: 1285 x 415 x 630 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny
2) Szafa musi posiadać 4 szuflady
3) Korpus szafki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, , fronty szuflad
wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,2 mm, pozostałe elementy
wykonane z blachy o grubości 0,8 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz
zabezpieczonej przed korozją.
4) Wieniec dolny szafy wykonany z blachy ocynkowanej
5) Szuflada powinna być przystosowana na dokumenty o formacie A4 poziomo,
wyposażona w prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed
wypadaniem. Szafa wyposażona w blokadę wysuwu szuflad.
6) Szafa musi być zamykana jednym zamkiem centralnym, ryglującym wszystkie szuflady
7) Wymagane wymiary użytkowe szuflady co najmniej 275 x 328 mm.
8) Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
9) Szafka SZK 301 firmy Malow bądź równoważna

ILOŚĆ
10 szt.
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Szafa ubraniowa BHP "80" z wysuwaną ławeczką
SZAFA
1) Wymiary zewnętrzne: 1800x800x490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
2) Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny
3) Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej
0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
4) Cokół szafy musi być wzmocniony dodatkowo blachą o grubości minimum 2 mm.
5) Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory, a każda z nich musi posiadać
półkę, drążek, co najmniej 2 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży.
6) Szafa powinna posiadać miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne.
7) Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej
w trzech punktach.
8) Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy
9) Wyposażona w wysuniętą ławkę
10) Szafa BHP 800/2Ł lub równoważna
ŁAWKA
1) Ławka o wymiarach zewnętrznych min. 400x800x250 [mm] /wysokość x szerokość
głębokość/.
2) Konstrukcja ławki spawana, stalowa, wykonana z profili kwadratowych, malowanych
proszkowo, kolorystyka wg palety RAL 7035 lub równoważna.
3) Dostosowana do montażu z ww. szafami BHP.
4) Wyposażone w stopki poziomujące
5) Siedzisko ławki wykonane z listwy drewnianej np. sosnowej

ILOŚĆ
10 szt.
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Szafka gospodarcza 1800x800x490
1) Wymiary zewnętrzne: 1800x800x490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz głębokości
w zakresie +/- 30 mm.
2) Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny
3) Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej
0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
4) Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory. Lewa z 4 półkami, prawa z
półką zamontowaną na stałe i drążkiem z haczykami na ubrania.
5) Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej
w trzech punktach.
6) Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy
7) Szafa SGU 80 lub równoważna

ILOŚĆ
20 szt.
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Dodatkowe informacje
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji w podanych wymiarach wysokości/głębokości ani
szerokości mebli metalowych.
LOKALIZACJA DOSTAW
Przedmiotem przetargu jest zakup, dostarczenie, wniesienie, zmontowanie i ustawienie we
wskazanym miejscu mebli biurowych i w ilościach podanych poniżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy w obrębie wskazanego miasta.
Może to nastąpić także po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości dostawy.
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