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5.  
6.  DODATKOWE INFORMACJ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

7. ACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
   

 

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna  

 
Meble laboratoryjne na potrzeby wyposażenia laboratorium izotopów 

kosmogenicznych. 

Kod CPV 39180000-7 (meble laboratoryjne) 

1. Dygestorium typ 1200 wersja PP 

komora robocza wyklejona polipropylenem  
 kominek wentylacyjny z polipropylenu  
 blat z podniesionym obrzeżem i zlewikiem z polipropylenu  
 zawór i wylewka zimnej wody  
 oświetlenie  
 gniazda elektryczne w panelu pod blatem: 2x230V  
 szyba podnoszona w pionie  
szafki podwieszane do krótkotrwałego przechowywania  
odczynników:  
 120 drzwi (wyklejone pp, wentylowane) - 1 szt.  
 system kontroli wentylacji zg z PN-EN14175  
 króciec wentylacyjny fi 200  

2. Stół L-kształtny ze stan. do mycia 2250/1800x750x900 

stelaż stalowy typu C lakierowany proszkowo farbą chemoodporną  
 nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3  
 łączniki stelaża z ceownika 60x30x3  
 nóżki z możliwością poziomowania  
 blaty polipropylen z podniesionym obrzeżem: 1800x750 - 1 szt.  
 1500x750 z 2 zlewami 400x400x300  
 bateria chemoodporna c/z woda - 1 szt.  
 ociekacz (kołkownica) - 1 szt.  
 oczomyjka dwuoczna - 1 szt.  
 szafki podwieszane z systemem mocującym:  
 75 pod zlew - 2 szt., 50 drzwi - 1 szt., 50 3 szuflady - 1 szt. 

 
3. Szafa na kwasy i zasady 600x600x1965 

 
szafa metalowa lakierowana proszkowo  
 4 wysuwane półki (kuwety)  
 1 niezależna skrytka na kwas fluorowodowowy 

4. Dygestorium typ 1500 wersja PP 

oświetlenie  
 gniazda elektryczne w panelu pod blatem: 2x230V  
 szyba podnoszona w pionie  
szafki podwieszane do krótkotrwałego przechowywania  



odczynników:  
 75 drzwi (wyklejone pp, wentylowane) - 2 szt.  
 system kontroli wentylacji zg z PN-EN14175  
 króciec wentylacyjny fi 200 

5. Stół 2400x750x900 

stelaż stalowy typu C lakierowany proszkowo farbą chemoodporną  
 nogi stelaża wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3  
 łączniki stelaża z ceownika 60x30x3  
 nóżki z możliwością poziomowania  
 blaty polipropylen z podniesionym obrzeżem: 1200x750 - 2 szt.  
 szafki podwieszane z systemem mocującym:  
 75 drzwi - 1 szt., 75 3 szuflady - 1 szt. 

6. Szafa laboratoryjna 800x500x1900 

drzwi pełne, zamek, 4 półki regulowane 

Gwarancja:  Co najmniej 24 miesiące, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

Dokumentacja techniczna: 
Instrukcja  obsługi i konserwacji w języku polskim lub angielskim. 
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do Instytutu Nauk Geologicznych przy 
ul. Cybulskiego 32 III p. a następnie zainstalować i uruchomić. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia podstawowego i aplikacyjnego 
2 pracowników w zakresie pełnej obsługi sprzętu. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


