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BZP.2710.9.2021.KB 
Załącznik nr 3 do SWZ 

   
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego 
 

Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

...........................................................................................................................................  

 

Dygestorium „1200 mm” 

1. Nazwa oferowanego dygestorium „1200 mm” – 3 szt: .......................................... 
 
Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

2.  Blaty z litej ceramiki dla dygestorium „1200 mm” – 3 szt: 

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

3. Modułowe korytko instalacyjne dla dygestorium „1200 mm” – 3 szt:: 

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

Dygestorium „1500 mm” 

1. Nazwa oferowanego dygestorium „1500 mm” –  szt: .......................................... 
 
Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 
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Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

2.  Blaty z litej ceramiki dla dygestorium „1500 mm” – 1 szt: 

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

3. Modułowe korytko instalacyjne dla dygestorium „1500 mm” – 1 szt: 

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

 

Meble laboratoryjne 

1. Nazwa oferowanych mebli labor.: Stół laboratoryjny przyścienny 4400x750x900 mm 
 
Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

2. Nazwa oferowanych mebli labor.: Stanowisko do mycia 600x750x900 mm 
 
Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

3. Nazwa oferowanych mebli labor.:  Stół laboratoryjny przyścienny ze stanowiskiem do 
mycia 4700x750x900 mm 
 
Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 
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Rok produkcji:  .......................................................................... 

4. Nazwa oferowanych mebli labor.:  Stół laboratoryjny przyścienny 4000x600x900 mm 
 
Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

5. Stelaże oferowanych mebli labor. 

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model:  .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

6. Blaty z litej ceramiki oferowanych mebli laboratoryjnych  

Producent:  .......................................................................... 

Typ:  .......................................................................... 

Model: .......................................................................... 

Rok produkcji:  .......................................................................... 

 

Lp. Parametry wymagane 
Ilość 

Spełnienie wymagań 
 

Szczegółowy zakres parametrów 
technicznych oferowany przez 

Wykonawcę 
 

 (wpisać dokładne parametry oferowane przez 
Wykonawcę) 

 
Dygestorium laboratoryjne „1200 mm” 

(3 sztuki) 
 

1 Wymiary zewnętrzne: 
1200mm x 2420mm +/-30mm,  
głębokość maksymalnie 950mm. 
 

 

2 Wyposażenie: 
Blat wykonany z ceramiki monolitycznej 
technicznej ze zintegrowanym podniesionym 
obrzeżem.  
Głębokość blatu roboczego min. 750mm, blat 
na wysokości 900mm+/-30mm.  
Blaty robocze montowane na konstrukcji 
stelaża, nie wymagające żadnych 
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dodatkowych konstrukcji podtrzymujących 
ani płyt bazowych.  
Blaty  odporne na wszelkie kwasy, zasady, 
rozpuszczalniki, i barwniki we wszelkich 
stężeniach i temperaturach stosowanych w 
laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas 
HF).  
Grubość blatu  wynosi 25 mm +/-3mm, z 
podniesionym obrzeżem 32mm +/-3mm. 

3 Blaty wykonane z litej ceramiki 
technicznej  posiadają następujące 
dokumenty: 
 
● Świadectwo Jakości Zdrowotnej  

 
● Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej 

 
● Raport  badań wydany przez 

akredytowane w tym zakresie 
laboratorium przeprowadzony zgodnie z 
normą PN-EN 993-9:1999 lub 
równoważną -  „Materiały ogniotrwałe - 
Metody badań zwartych i izolacyjnych 
formowanych wyrobów ogniotrwałych  - 
Oznaczanie pełzania przy ściskaniu”. 

 
 

● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN 101:1994 „Płytki i 
płyty ceramiczne lub równoważną. 
Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa.”  Klasa twardości materiału 
wynosi minimum 6 w skali Mohsa. 
 

● Raport  badań przedstawiający wyniki 
nasiąkliwości wodnej wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN  ISO 10545–3:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej” lub równoważną. 
Wartość  nasiąkliwości średniej  
materiału nie większa niż 1,2%. 

● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN  ISO 10545–13:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie 
odporności chemicznej.” lub równoważną 
Wynik materiału nie  gorszy niż GA i 
GLA. 
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● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN  ISO 10545–14:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie 
odporności na plamienie” lub równoważną  
Wynik materiału nie  gorszy niż klasa 
odporności 5. 

 
 

● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN ISO 10545 – 9 :1998  
„Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności na szok termiczny” lub 
równoważną. Bez  pęknięć w zakresie 
temperatur 15-145 0C. 
 

● Raport z badań wydany przez niezależne 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium, potwierdzający odporność 
na min. 25 substancji chemicznych m.in.: 
eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 
1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 
1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas 
azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 
38%, kwas ortofosforowy min. 85%, 
wodorotlenek sodu min. 40%, 
chloroform, ksylen, formaldehyd min. 
40%, aceton, azotan srebra min. 
10%, fenol min. 85%, woda 
królewska, kwas nadchlorowy min. 
60%, kwas bromowodorowy min. 
48%,wodorotlenek amonu min. 25%, 
benzyna ekstrakcyjna, oleje 
mineralne, eter etylowy, nafta 
kosmetyczna, terpentyna. 
 

 
4 Media: 

 
 instalacja wodno-kanalizacyjna: 2  ujęcia 

zimnej wody, 1 zlewik ceramiczny z prawej 
tylnej strony  komory roboczej, 
 

 wylewka i zawór azotu (2 sztuki), 
 

 
  instalacja elektryczna: 4 gniazda 

elektryczne 230V IP54,  
 

 1 x gniazdo elektryczne w szafce 
 

 
 Wyłącznik główny 
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 lampa oświetlająca komorę roboczą z 

zabezpieczeniem przed oparami 
pochodzącymi z komory dygestorium, 
oświetlenie komory zapewniające jasność 
na powierzchni blatu nie mniejsza niż 500 
Lux 

 
 

 
5.  Opis techniczny dygestorium 
 

5.1 Stelaż nośny metalowy, wykonany z profili 
stalowych 50 x 30mm,  
malowany proszkowo farbami  epoksydowymi. 
 

 

5.2 Modułowe korytko instalacyjne wykonane  z 
aluminium, malowany proszkowo farbami 
epoksydowymi wyposażony w 4 gniazda 230V 
Koryta elektryczne posiadają raport z badań 
wydany przez niezależne, akredytowane w 
tym zakresie laboratorium na zgodność z 
normą PN-EN 61010-1:2011 lub równoważną, 
co najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt 
elektrycznych, laboratoryjnych, 
potwierdzający  bezpieczeństwo  
użytkowania. 
 

 

5.3 Obudowa - blendy boczne i blenda górna 
wykonane z profilowanych blach, malowanych 
proszkowo chemoodporna farbą epoksydową. 
 

 

5.4 Dygestorium  składa się z części roboczej 
(zawierającej komorę roboczą z ścianami 
bocznymi i ścianą tylną) oraz podstawy. 

 

5.5 System przewietrzania komory wewnętrznej 
realizowany za pomocą przegrody 
wewnętrznej tzw. podwójnej tylnej ściany  
zapewniającej efektywne odciąganie 
powietrza zarówno z górnych jak i z dolnych 
części komory. Konstrukcja przegrody  
zapewnia utrzymanie komory w czystości. 

 

5.6 Ściana przednia z blachy, malowanej 
proszkowo farbą epoksydową 

 

5.7 Komora dygestorium wykonana z żywicy 
fenolowej 

 

5.8 Okno  jednoczęściowe, wykonane ze szkła 
bezpiecznego w ramie aluminiowej wykonanej 
z zamkniętych profili malowanych proszkowo 
farbami epoksydowymi.  Szyba wykonana  ze 
szkła bezpiecznego, wielowarstwowego 
laminowanego typu VSG: szkło-folia-szkło) o 
grubości  4,5mm. Wszystkie krawędzie szyb 
fazowane. 
Szyba  osadzona  na uszczelkach 
chemoodpornych. 

 

5.9 Uchwyt okna na całej długości okna, 
ułatwiający przepływ powietrza do komory. 
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5.10 Dygestorium  posiada blokadę okna 
uniemożliwiającą otwarcie okna do wysokości 
powyżej 500 mm. 

 

5.11 Pod blatem szafka laminowana podwójna (dyg 
1200) lub potrójna (dyg 1500), z wykładką z 
pvc, wyposażona w jednej części w 3 szuflady 

 

5.12 Dygestorium  posiada elektroniczny system 
przeznaczony do ciągłej kontroli przepływu 
powietrza, z sygnalizacją dźwiękową i 
wizualną,  wykonany zgodnie z normą EN 
14175 lub równoważną wraz z sygnalizacją 
bezpiecznej wysokości pracy okna, 
wbudowany w ściankę czołową bocznej ściany 
wyciągu, posiadający następujące funkcje:  
- alarm akustyczny i optyczny (LED) 
informujący o prawidłowym/zbyt niskim 
przepływie powietrza 
-  dioda LED informująca o prawidłowym/zbyt 
wysokim podniesieniu okna 
-  przycisk załącz/wyłącz system kontroli 
- RESET – przycisk do kasowania alarmu 
akustycznego 
 
 

 

5.13 Dygestorium musi posiadać certyfikat 
zgodności z normą: PN-EN 14175 – 1,2.3 lub 
równoważną wydany przez niezależne 
akredytowane w tym zakresie laboratorium 
badawcze.  
Certyfikat i raport z badań, stanowiący 
załącznik do certyfikatu, wydany przez 
akredytowane laboratorium badawcze 
potwierdza zgodnie z przeprowadzoną 
procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.3 
części 3 normy PN EN 14175 lub równoważną, 
uzyskanie wartości uśrednionej 
maksymalnej ilości gazów 
wskaźnikowych wydostających się poza 
komorę nie większej niż 0,65 ppm, przy 
przepływie powietrza przez komorę nie 
większym niż 750 m3/h dla dygestorium 
1500 i nie większym niż 500 m3/h dla 
dygestorium 1200. 

 

 
Nazwa zadania: dygestorium laboratoryjne „1500” mm; (1 sztuka) 
 
1 Wymiary zewnętrzne: 

1500mm x 2420mm +/-30mm, głębokość 
maksymalnie 950mm. 

 

2 Wyposażenie: 
Blat wykonany z ceramiki monolitycznej 
technicznej ze zintegrowanym podniesionym 
obrzeżem. Głębokość blatu roboczego min. 
750mm, blat na wysokości 900mm+/-30mm.  
Blaty robocze montowane na konstrukcji 
stelaża, nie wymagające żadnych 
dodatkowych konstrukcji podtrzymujących ani 
płyt bazowych.  
Blaty  odporne na wszelkie kwasy, zasady, 
rozpuszczalniki, i barwniki we wszelkich 
stężeniach i temperaturach stosowanych w 
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laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas 
HF).  
Grubość blatu  wynosi 25 mm +/-3mm, z 
podniesionym obrzeżem 32mm +/-3mm. 

3 Blaty wykonane z litej ceramiki 
technicznej  posiadają następujące 
dokumenty: 
 
● Świadectwo Jakości Zdrowotnej  

 
● Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej 

 
 
● Raport  badań wydany przez 

akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą PN-EN 993-9:1999 
„Materiały ogniotrwałe - Metody badań 
zwartych i izolacyjnych formowanych 
wyrobów ogniotrwałych  - Oznaczanie 
pełzania przy ściskaniu” lub równoważną. 
 

● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN 101:1994 „Płytki i 
płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości 
powierzchni wg skali Mohsa.” lub 
równoważną  Klasa twardości 
materiału wynosi minimum 6 w skali 
Mohsa. 

 
 

● Raport  badań przedstawiający wyniki 
nasiąkliwości wodnej wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN  ISO 10545–3:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej” lub równoważną. 
Wartość  nasiąkliwości średniej  
materiału nie większa niż 1,2%. 
 

● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN  ISO 10545–13:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie 
odporności chemicznej”  lub równoważną 
Wynik materiału nie  gorszy niż GA i 
GLA. 
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● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN  ISO 10545–14:1999 
„Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności na plamienie” lub równoważną  
Wynik materiału nie  gorszy niż klasa 
odporności 5. 
 

● Raport  badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze  przeprowadzony 
zgodnie z normą EN ISO 10545 – 9 :1998  
„Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności na szok termiczny” lub 
równoważną. Bez  pęknięć w zakresie 
temperatur 15-145 0C. 

 
 

● Raport z badań wydany przez 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze, potwierdzający 
odporność na min. 25 substancji 
chemicznych m.in.: eozyna min. 1%, 
czerwień kongo min. 1%, jodyna, 
fiolet gencjanowy min. 1%, kwas 
siarkowy min. 96%, kwas azotowy 
70%, kwas chlorowodorowy 38%, 
kwas ortofosforowy min. 85%, 
wodorotlenek sodu min. 40%, 
chloroform, ksylen, formaldehyd min. 
40%, aceton, azotan srebra min. 
10%, fenol min. 85%, woda 
królewska, kwas nadchlorowy min. 
60%, kwas bromowodorowy min. 
48%,wodorotlenek amonu min. 25%, 
benzyna ekstrakcyjna, oleje 
mineralne, eter etylowy, nafta 
kosmetyczna, terpentyna. 

 
4 Media: 

 instalacja wodno-kanalizacyjna: 2  ujęcia 
zimnej wody, 1 zlewik ceramiczny z prawej 
tylnej strony  komory roboczej 

 wylewka i zawór azotu (2 sztuki) 
  instalacja elektryczna: 4 gniazda 

elektryczne 230V IP54,  
 1 x gniazdo elektryczne w szafce 
 Wyłącznik główny 
lampa oświetlająca komorę roboczą z 
zabezpieczeniem przed oparami 
pochodzącymi z komory dygestorium, 
oświetlenie komory zapewniające jasność na 
powierzchni blatu nie mniejsza niż 500 Lux 

 

 
5.  Opis techniczny dygestorium 
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5.1 Stelaż nośny metalowy, wykonany z profili 

stalowych 50 x 30mm, malowany proszkowo 
farbami  epoksydowymi. 

 

5.2 Modułowe korytko instalacyjne wykonane  z 
aluminium, malowany proszkowo farbami 
epoksydowymi wyposażony w 4 gniazda 230V 
Koryta elektryczne posiadają raport z 
badań wydany przez niezależne, 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium na zgodność z normą PN-EN 
61010-1:2011 lub równoważną, co 
najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt 
elektrycznych, laboratoryjnych, 
potwierdzający  bezpieczeństwo 
użytkowania. 

 

5.3 Obudowa - blendy boczne i blenda górna 
wykonane z profilowanych blach, malowanych 
proszkowo chemoodporna farbą epoksydową. 

 

5.4 Dygestorium  składa się z części roboczej 
(zawierającej komorę roboczą z ścianami 
bocznymi i ścianą tylną) oraz podstawy. 

 

5.5 System przewietrzania komory wewnętrznej 
realizowany za pomocą przegrody 
wewnętrznej tzw. podwójnej tylnej ściany  
zapewniającej efektywne odciąganie 
powietrza zarówno z górnych jak i z dolnych 
części komory. Konstrukcja przegrody   
zapewnia utrzymanie komory w czystości. 

 

5.6 Ściana przednia z blachy, malowanej 
proszkowo farbą epoksydową 

 

5.7 Komora dygestorium wykonana z żywicy 
fenolowej 

 

5.8 Okno  jednoczęściowe, wykonane ze szkła 
bezpiecznego w ramie aluminiowej wykonanej 
z zamkniętych profili malowanych proszkowo 
farbami epoksydowymi.  Szyba wykonana  ze 
szkła bezpiecznego, wielowarstwowego 
laminowanego typu VSG: szkło-folia-szkło) o 
grubości  4,5mm. Wszystkie krawędzie szyb 
fazowane. 
Szyba  osadzona  na uszczelkach 
chemoodpornych. 

 

5.9 Uchwyt okna na całej długości okna, 
ułatwiający przepływ powietrza do komory. 

 

5.10 Dygestorium  posiada blokadę okna 
uniemożliwiającą otwarcie okna do wysokości 
powyżej 500 mm. 

 

5.11 Pod blatem szafka laminowana podwójna (dyg 
1200) lub potrójna (dyg 1500) , z wykładką z 
pvc, wyposażona w jednej części w 3 szuflady 

 

5.12 Dygestorium  posiada elektroniczny system 
przeznaczony do ciągłej kontroli przepływu 
powietrza, z sygnalizacją dźwiękową i 
wizualną,  wykonany zgodnie z normą EN 
14175 lub równoważną wraz z sygnalizacją 
bezpiecznej wysokości pracy okna, 
wbudowany w ściankę czołową bocznej ściany 
wyciągu, posiadający następujące funkcje:  
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- alarm akustyczny i optyczny (LED) 
informujący o prawidłowym/zbyt niskim 
przepływie powietrza 
-  dioda LED informująca o prawidłowym/zbyt 
wysokim podniesieniu okna 
-  przycisk załącz/wyłącz system kontroli 
- RESET – przycisk do kasowania alarmu 
akustycznego 

5.13 Dygestorium musi posiadać certyfikat 
zgodności z normą: PN-EN 14175 – 1,2.3 lub 
równoważną wydany przez niezależne 
akredytowane w tym zakresie laboratorium 
badawcze.  
Certyfikat i raport z badań, stanowiący 
załącznik do certyfikatu, wydany przez 
akredytowane laboratorium badawcze 
potwierdza zgodnie z przeprowadzoną 
procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.3 
części 3 normy PN EN 14175 lub równoważną, 
uzyskanie wartości uśrednionej 
maksymalnej ilości gazów 
wskaźnikowych wydostających się poza 
komorę nie większej niż 0,65 ppm, przy 
przepływie powietrza przez komorę nie 
większym niż 750 m3/h dla dygestorium 
1500 i nie większym niż 500 m3/h dla 
dygestorium 1200. 

 

 
 
 
 

 
 

Meble laboratoryjne 
 
 

 
Wymagania ogólne: 
 
1 Certyfikaty na meble laboratoryjne 

potwierdzające zgodność z normami PN-EN 
13150:2004 lub równoważną, PN-EN 
14727:2006 lub równoważną, PN-EN 
16121+A1:2017-11 lub równoważną, wydane 
przez niezależną akredytowaną w tym 
zakresie jednostkę badawczą.  
 

 

2 Certyfikat producenta/wykonawcy mebli dot. 
wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości 
ISO 9001:2015 lub równoważną, 
środowiskowego systemu zarządzania wg PN-
EN ISO 14001:2015 lub równoważną oraz 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy wg PN-N-18001:2004 lub 
równoważną w zakresie projektowania, 
produkcji, montażu oraz serwisu systemów 
zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych 
wydany przez niezależną akredytowaną w tym 
zakresie jednostkę badawczą.  

 

3 Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
(po podpisaniu umowy), Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania obmiaru z natury 
pomieszczeń w celu weryfikacji zgodności 
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wymiarów pomieszczeń i oferowanego 
wyposażenia laboratoryjnego. W przypadku 
wystąpienia niezgodności wymiarów 
pomieszczeń i wyposażenia podczas instalacji 
zabudowy, koszty niezbędnych zmian ponosi 
Wykonawca zamówienia. Z tego tytułu 
dopuszcza się zmiany w specyfikacji 
wymiarowej +/-10% po podpisaniu umowy 
jeśli wystąpi taka uzasadniona potrzeba. 
 

4 Zamawiający zastrzega sobie, po podpisaniu 
umowy, możliwość doboru barwy frontów  
z palety co najmniej 50 kolorów. 
 

 

5 Montaż ma polegać na: 
a. wniesieniu wszystkich elementów 

zabudowy, szaf, stołów do 
pomieszczeń, 

b. zmontowaniu elementów zabudowy 
c. ustawieniu i wypoziomowaniu 

elementów umeblowania, 
d. podłączeniu do istniejącej w budynku 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej 
oraz uruchomieniu i sprawdzeniu 
działania przedmiotu dostawy. 

szkoleniu pracowników w zakresie 
użytkowania, obsługi i konserwacji 
montowanych mebli, szaf, stołów oraz 
urządzeń laboratoryjnych (wyciągi 
chemiczne). 

 

 
Wymagania konstrukcji i jakości mebli laboratoryjnych: 
 

1 Wykonawca  po zawarciu umowy  zobowiązany 
jest do wizji lokalnej. 
Wszystkie meble w zakresie +/- 10% wymiaru 
należy dostosować do wielkości pomieszczeń. 
Wszystkie przestrzenie pod blatowe bez 
zabudowy szafkowej należy przewidzieć jako 
miejsca, do siedzenia a ich rozkład należy 
ustalić z Zamawiającym  przed przystąpieniem 
do realizacji. 

 

2 Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień 
z użytkownikiem, w zakresie wykonania 
każdego mebla i w razie potrzeby doradzi 
najlepsze rozwiązania oraz wprowadzi 
konstruktywne poprawki. Wszystkie ustalenia 
z wizji lokalnej (po zawarciu umowy) między 
użytkownikiem a wykonawcą przedmiotu 
zamówienia, muszą być potwierdzone 
podpisanym przez obie strony protokołem 
uzgodnieniowym. 

 

 
Szkielet nośny (stelaże) 
 

1 Konstrukcja nośna stołów laboratoryjnych 
oparta na stelażu stalowym wykonanym z nóg 
spawanych  z profilu zamkniętego o przekroju 
50 x 30mm. 
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2 Stelaże w całości malowane chemoodporną 

proszkową farbą epoksydową. 
 

 

3 Spawy w ramach i nogach muszą być 
szlifowane na równo z powierzchnią belek. 
 

 

4 Nogi stelaża wyposażone w stopki, 
umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-
20mm.   
 

 

5 Otwarte końce kształtowników stelaży, 
zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego. 
 

 

6 Tam gdzie wskazano podwyższone obciążenie, 
wymaga się zastosowania  dodatkowego 
profilu o przekroju co najmniej 30 x 30mm 
który zapewni odpowiednią stateczność 
konstrukcji. 
 

 

7 Kolorystyka stelaży – preferowany RAL 7035 
lub porównywalny jasno szary. 
 

 

8 Wymagania na potwierdzenie 
odpowiedniej jakości wykonania stelaży: 
● W celu potwierdzenia odpowiedniej 

grubości stosowanej powłoki lakierniczej 
(dotyczy farby epoksydowej nanoszonej 
techniką proszkową)  -raport z oznaczenia 
grubości stosowanych powłok 
lakierniczych, przeprowadzony zgodnie 
z normą  PN-EN ISO 2178:1998 lub 
równoważną i wydany przez niezależne 
akredytowane w tym zakresie 
laboratorium badawcze. Minimalna 
dopuszczalna grubość stosowanych 
powłok to 200 µm.   
 

● W celu potwierdzenia jakości 
zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez 
stosowaną powłokę (dotyczy farby 
epoksydowej nanoszonej proszkowo na 
stelaże)- raport z  badań 
przeprowadzonych zgodnie z normami PN-
EN ISO 9227:2007 lub równoważną, PN-
EN ISO 10289:2002 lub równoważną 
potwierdzający wynik po badaniu w 
komorze solnej po 96h jako bez wad 
sklasyfikowany wskaźnikiem wyglądu 
RA 10 w dziesięciostopniowej skali.  

 
 

 

Moduły szafkowe i szafy o różnych funkcjach i wielkościach, wykonane z: 
 

1 płyt obustronnie laminowanych melaminą o 
grubości nie mniej niż 18 mm, z obrzeżem 
z twardego PCV o grubości min. 2mm. 
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Tylna ściana szafek i szaf  wykonana z płyty 
obustronnie laminowanej o grubości min. 10 
mm.  
Fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej o 
grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie 
laminowanej.  
Spody szuflad z płyty laminowanej o grubości 
min. 10 mm.  
 

2 Prowadnice szuflad powinny  posiadać  
zabezpieczenie przed wypadaniem,  pełny 
wysuw,  funkcję cichego domykania, 
możliwość pełnej regulacji frontu  
Prowadnice powinny jednocześnie stanowić 
podwójne metalowe boki  
Wszystkie szafki wyposażone przynajmniej w 
jedną półkę, chyba że w zestawieniu 
asortymentowym wskazano inaczej. 
 

 

3 Dopuszczalne obciążenie 40 kg zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 15338 + A1:2010 
lub równoważną. 
 

 

4 Zawiasy z powłoką galwaniczną z funkcją 
otwarcia minimum 90, z funkcją cichego 
domykania. 
 

 

 
Blaty wykonane z litej ceramiki technicznej muszą posiadać następujące dokumenty: 
 

● Świadectwo Jakości Zdrowotnej  
 

● Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej 
 
 

● Raport  badań wydany przez akredytowane w 
tym zakresie laboratorium  przeprowadzony 
zgodnie z normą PN-EN 993-9:1999 „Materiały 
ogniotrwałe - Metody badań zwartych i 
izolacyjnych formowanych wyrobów 
ogniotrwałych  - Oznaczanie pełzania przy 
ściskaniu” lub równoważną. 
 

● Raport  badań wydany przez akredytowane w 
tym zakresie laboratorium badawcze  
przeprowadzony zgodnie z normą EN 101:1994 
„Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości 
powierzchni wg skali Mohsa” lub równoważną  
Wymaga się aby klasa twardości materiału 
wynosiła minimum 6 w skali Mohsa. 
 
 

● Raport  badań przedstawiający wyniki 
nasiąkliwości wodnej wydany przez 
akredytowane w tym zakresie laboratorium 
badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą EN  
ISO 10545–3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne - 
Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
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gęstości całkowitej” lub równoważną. Wartość 
wymagana nasiąkliwości średniej dla 
oferowanego materiału nie większa niż 1,2%. 
 

● Raport  badań wydany przez akredytowane w 
tym zakresie laboratorium badawcze  
przeprowadzony zgodnie z normą EN  ISO 
10545–13:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -
Oznaczanie odporności chemicznej” lub 
równoważną Wymaga się aby wynik materiału 
nie był gorszy niż GA i GLA. 
 
 

● Raport  badań wydany przez akredytowane w 
tym zakresie laboratorium badawcze  
przeprowadzony zgodnie z normą EN  ISO 
10545–14:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -
Oznaczanie odporności na plamienie” lub 
równoważną. Wymaga się, aby wynik materiału 
nie był gorszy niż klasa odporności 5. 
 

● Raport  badań wydany przez akredytowane w 
tym zakresie laboratorium badawcze  
przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 
10545 – 9 :1998  „Płytki i płyty ceramiczne - 
Oznaczanie odporności na szok termiczny” lub 
równoważną. Nie dopuszcza się wystąpienia 
pęknięć w zakresie temperatur 15-145 0C. 
 
 

● Raport z badań wydany przez akredytowane w 
tym zakresie laboratorium, potwierdzający 
odporność na min. 25 substancji chemicznych 
m.in.: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 
1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas 
siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas 
chlorowodorowy 38%, kwas ortofosforowy min. 
85%, wodorotlenek sodu min. 40%, 
chloroform, ksylen, formaldehyd min. 40%, 
aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 
85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 
60%, kwas bromowodorowy min. 
48%,wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna 
ekstrakcyjna, oleje mineralne, eter etylowy, 
nafta kosmetyczna , terpentyna. 

 
 
Szczegółowe parametry techniczne mebli laboratoryjnych 
 
 
stół laboratoryjny przyścienny  o wymiarach 4400 x 750 x 900 mm (dł. x gł. x wys.);  
1 sztuka 
 

1 Blat z ceramiki monolitycznej o grubości 25 
mm 
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2 Stelaż typu „A” z profili stalowych o wymiarach 
50x30x2mm malowanych proszkowo farbą 
epoksydową 
 

 

3 Pod blatem szafki:  
- 3 x szafka „1200” z dwoma drzwiczkami, 
dwoma szufladami górnymi i jedną dużą 
szufladą dolną 
- 2 x szafka „400” z 4 szufladami 
 

 

4 Nad stołem szafki wiszące: 
- 3 x szafka z drzwiami przesuwnymi o 
wymiarach 1200 x 400 x 650 mm 
- 1 regał o wymiarach 800 x 380 x 650 mm z 
2 półkami 
 

 

 
stanowisko do mycia o wymiarach 600 x 750 x 900 mm (dł. x gł. x wys.)  
 

1 Blat z ceramiki monolitycznej odlewany  
w całości z blatem o wymiarach 600 x 750 mm 
 

 

2 Stelaż typu A z profili stalowych o wymiarach 
50 x 30 x 2 mm malowanych proszkowo farbą 
epoksydową 
 

 

3 1 x bateria c/z woda 
 

 

4 Pod blatem: 
- szafka instalacyjna o szerokości 600 mm 
 

 

 
stół laboratoryjny przyścienny  ze stanowiskiem do mycia o wymiarach 4700 x 750 x 900 mm 
(dł. x gł. x wys.) 
 

1 Blat z ceramiki monolitycznej o grubości 25 
mm 
 

 

2 Stelaż typu „A” z profili stalowych o wymiarach 
50x30x2mm malowanych proszkowo farbą 
epoksydową 
 

 

3 Pod blatem szafki:  
- 3 x szafka „1200” z dwoma drzwiczkami, 
dwoma szufladami górnymi i jedną dużą 
szufladą dolną 
- 1 x szafka „500” z 4 szufladami 
 

 

4 Stanowisko do mycia  o szerokości „600” mm: 
- na długości 600 mm blat z ceramiki 
monolitycznej ze zintegrowanym 
podniesionym obrzeżem ceramicznym 
- zlew z ceramiki monolitycznej o wymiarach 
wewnętrznych 390 x 390 x 250 mm 
- 1 x bateria c/z woda 
-1 x szafka instalacyjna o szerokości „600” 
mm 

 

 
stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 4000 x 600 x 900 mm (dł. x gł. x wys.) 
 

1 Blat laminat postforming o grubości 28 mm 
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2 Stelaż typu „A” z profili stalowych o wymiarach 
50x30x2 mm malowanych proszkowo farbą 
epoksydową 
 

 

3 Pod blatem: 
- półka na całej długości  
 

 

4 Nad stołem regały wiszące z 1 półką: 
- 4 x regał o wymiarach 1000 x 380 x 650 mm 
 

 

 

UWAGA! Wykonawca musi wypełnić kolumnę pn.: „Szczegółowy zakres parametrów 
technicznych oferowany przez Wykonawcę” poprzez podanie dokładnych oferowanych 
parametrów przedmiotu zamówienia, w sposób jednoznaczny niebudzący wątpliwości. 

 

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym 

 


