
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Znak sprawy: 26.18.2021 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Sprzęt nowy, nieużywany. Wykonawca zapewni dostarczenie, zmontowanie urządzeń, 

wniesienie do wskazanej lokalizacji. Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże 

dokumentację techniczno-ruchową sprzętu, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz wszelkie 

atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczające do użytku sprzętu. 

 

Część I - Sprzęt badawczo-laboratoryjny – Pracownia badania właściwości chemicznych drewna 

 

CPV: 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39181000-4 Stoły laboratoryjne 

39180000-7 Meble laboratoryjne 

 

Pracownia chemiczna składająca się z następujących elementów: 

1) Panel demonstracyjny nauczycielski o parametrach: 

 blat z żywicy fenolowej o gr. min. 18 mm, w blacie zlew z żywicy epoksydowej 

jednokomorowy, 

 długość blatu min. 3000 mm, szerokość min. 700 mm  wys.: 750-850mm 

 zamontowana 1 x bateria zimna woda 

 pod blatem 3 szafki na nóżkach: 1 x szafka instalacyjna jednodrzwiowa, 1 x szafka z jedną 

szufladą i drzwiami o szer. 550-600 mm, 1 x szafka z 3 szufladami, szerokość szafek 

dopasowana do szerokości blatu roboczego, szafki wykonane z płyty obustronnie 

laminowanej o gr. min.18 mm, osadzone na nóżkach z możliwością regulacji, szuflady 

metalbox (metalowe), na dwupunktowych prowadnicach. 

 

2) Panel doświadczalny uczniowski o parametrach: 

- wymiary: długość: 5000mm, szer.: 700-1000mm, wys.: 750-850mm (panel nie wyższy niż 

zaoferowane stoliki uczniowskie, dopuszczalny panel z elementów łączonych, o łącznej wymaganej 

długości) 

-  blat z żywicy fenolowej o gr. min. 18 mm  

- konstrukcja stołu „C” – kształtna, oparta na stelażach nośnych, wykonanych ze stali o profilach 

zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą chemoodporną  

- stelaż zakończony regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz 

regulacji wysokości  

- 5 x zlewik jednokomorowy, z materiału chemoodpornego, z odpływem 



 
 
- 5 x bateria laboratoryjna zimna woda (w miejscu docelowej instalacji znajduje się przyłącze wody) 

- przestrzeń pod blatem wyposażona w 2 szafki, umieszczone po przeciwległych końcach panelu, o 

długości 600 mm i szerokości blatu, wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o 

grubości 2 mm 

- panel obudowany dookoła maskownicami wykonanymi z płyty laminowanej o gr min. 18 mm. 

 

3) 10 jednakowych stolików uczniowskich, 3-osobowych, każdy o parametrach: 

- blat HPL 28 mm w kolorze szarym 

- stelaż metalowy malowany farbą proszkową, kolorystyka do uzgodnienia, rura kwadratowa lub 

okrągła 25x25 mm / przekroju 25 mm 

- wymiary: długość: 800-2100 mm, szer.:600-800 mm, wys. 750-850 mm 

 

4) 30 krzeseł uczniowskich, jednakowych, każde o parametrach: 

- siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, kolorystyka do uzgodnienia 

- stelaż metalowy malowany farbą proszkową, kolorystyka do uzgodnienia, rura kwadratowa lub 

okrągła 25x25 mm lub przekroju 25 mm 

- krzesło dla użytkownika o wzroście 159-188 cm. 

 

 
 
Część II – Sprzęt badawczo-laboratoryjny - Dygestorium 
 

CPV: 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39714000-0 Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 

 
Laboratoryjne urządzenie wentylacyjne, którego celem jest ograniczenie narażenia na 
niebezpieczne lub toksyczne opary, pary lub pyły. Specyfikacja techniczna: 

 dwustopniowe oczyszczanie powietrza: filtr wstępny z włókna poliamidowego G4 
(żywotność 200 godzin lub 1 rok, w zależności co nastąpi szybciej), filtr absolutny HEPA 
H14 (sprawność 99,999%, żywotność 5000 godzin lub 6 lat, w zależności co nastąpi 
szybciej), 

 oczyszczone powietrze spełniające wymagania dla klasy czystości A wg GMP (100 wg 
Fed. Std. 209; ISO Class 5), 

 pionowy, laminarny przepływ powietrza, 

 oświetlenie przestrzeni roboczej lampą LED, 

 wentylator z płynną regulacją przepływu powietrza, 

 wbudowane gniazdko elektryczne, 



 
 

 cyfrowy panel kontrolno-sterujący, mikroprocesorowe sterowanie: klawiatura z 
wyświetlaczem LCD, możliwość ustawienia i zapamiętania indywidualnych parametrów 
pracy: auto-start, przewietrzanie, oświetlenie, sygnały dźwiękowe, możliwość 
skonfigurowania w trybie bezobsługowym, licznik czasu pracy komory 

 wymiary zewnętrzne maksymalne: dł.:700-1300mm, szer.:440-600mm, wys.: 1050-
1800mm. 


