Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
DBA – 2/240-47/2016
Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę dygestorium
chemoodporne musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”
oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się
do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca
określa też producenta oferowanego urządzenia
Dygestorium chemoodporne – 1 sztuka
Producent………………………………………………………..

Model…………………………………………………………….

Minimalne wymagania Zamawiającego

Dane techniczne oferowanego sprzętu

Charakterystyka:


wymiary gabarytowe:
- szerokość od 2350 mm do 2500 mm;
- głębokość od 950 mm do 980 mm; dopuszcza się pokrętła
zaworów wystające do 50mm ponad ten wymiar;
- wysokość dygestorium od 2200 mm do 2500 mm; po otwarciu
okna do 2550 mm;



wysokość robocza (położenie blatu nad podłogą) od 850 mm do
920 mm;



wysokość wnętrza komory roboczej min. 900 mm;



głębokość wnętrza komory (mierzona od wewnętrznej krawędzi
ramy okna do najbliżej oknu płaszczyzny tylnej ściany komory)
umożliwiająca ustawienie pieca wysokotemperaturowego o
głębokości 68 cm, która po otwarciu drzwiczek (po łuku do góry)
zwiększa się do 78 cm; ale nie mniejsza niż 80 cm;



ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej z podniesionym
obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana
w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza
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Minimalne wymagania Zamawiającego
z powierzchni blatu, grubość blatu min. 30 mm;


blat z możliwością utrzymania ciągłego obciążenia min. 150 kg;



ściany komory manipulacyjnej (tylna i boczna) wykonane
ze stali ocynkowanej, pokryte farbą epoksydową lub
poliuretanową, wytrzymałe na działanie czynników związanych z
pracującymi w komorze piecami wysokotemperaturowymi, w
których temperatura spalania wynosi do 900°C;



lewa ściana w całości lub części przeszklona; szyba osadzona
w ramie;



cała konstrukcja komory oparta na stelażach nośnych wykonanych
ze stali ocynkowanej, pokrytej farbą epoksydową lub
poliuretanową, zakończonych regulowanymi nóżkami z
możliwością poziomowania i regulacji wysokości;



kolorystyka – odcień szarości;



okno podwójne, dzielone w pionie w proporcji 2/3 do 1/3
szerokości;



okno ze szkła bezpiecznego, przesuwane w górę-dół, z systemem
zabezpieczającym przed niekontrolowanym spadkiem okna i
umożliwiającym ustawienie okna w dowolnym położeniu góra-dół;



blokada zabezpieczająca otwarcie okna powyżej 500 mm ponad
blat;



możliwość usunięcia lub regulacji blokady zabezpieczającej
w przypadku konieczności podniesienia okna dygestorium powyżej
500 mm ponad blat; możliwość otwarcia okna na min. 800 mm od
powierzchni blatu;



okno przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach
stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego lub

Dane techniczne oferowanego sprzętu
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Minimalne wymagania Zamawiającego
chemoodpornym pasku zębatym;


wentylowana komora dygestorium;



w części dachowej komory winny być wykonane minimum dwa
otwory umożliwiające doprowadzenie ciągów wentylacyjnych,
całość wykonana ze stali nierdzewnej minimum typ 304;





wentylacja komory podłączona do istniejącej wentylacji klienta
w formie dyfuzora ze stali z dwoma odciągami pionowymi o
średnicy 250 mm (wentylacja klienta - wejście do kanału
wentylacyjnego na bocznej ścianie, na wysokości ok. 2150 mm od
podłogi; środek ok. 2300 mm);
czujnik przepływu powietrza;



oświetlenie całości komory w wersji min. IP44;



listwa armaturowa znajdująca się pod blatem roboczym
zawierająca gniazda elektryczne 230V: 3 x podwójne gniazda;



pod blatem całość zabudowana szafkami. 2 szt. szafek o
jednakowej wielkości, z drzwiami skrzydłowymi, w każdej szafce
półka z regulowaną wysokością;



spełnienie wymagań aktualnej normy PN-EN 14175, deklaracja i
znak CE;

Dane techniczne oferowanego sprzętu



przed rozstrzygnięciem ofert parametry dygestorium powinny być
potwierdzone katalogiem lub folderem urządzenia, dołączonym do
oferty oraz rysunkiem technicznym z podanymi wymiarami
dygestorium.
Ilość – 1 sztuka
Warunki realizacji zamówienia:
-

wizyta przedstawiciela serwisu dostawcy odpowiednio wcześnie przed
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Minimalne wymagania Zamawiającego
dostarczeniem dygestorium, w celu sprecyzowania sposobu podłączeń
dla poszczególnych mediów/ przedstawienia szczegółowych
schematów i informacji dotyczących podłączeń;

Dane techniczne oferowanego sprzętu

- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy bez
dodatkowych zakupów
- termin dostawy – 10 tygodni po podpisaniu umowy, jednak nie później
niż 22 grudnia 2016 r.
- dostarczenie dygestorium i wniesienie elementów zakupu na II piętro
budynku do laboratorium;
- montaż tj.: rozpakowanie, ustawienie, wypoziomowanie, podłączenie
do odpowiednich mediów łącznie z instalacją wyciągową, we
wskazanym miejscu w laboratorium;
- sprawdzenie prawidłowości działania;
- przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia (przekazanie personelowi
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania
urządzenia);
- instrukcja obsługi w języku polskim.
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis
po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia,
gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Przeznaczenie i dostawa:
Laboratorium Kontrolno - Analityczne z siedzibą w Kielcach,
ul. H. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce, (II piętro budynku – ustawienie
w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Laboratorium)
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji prac związanych z przygotowaniem stanowiska na
instalację dygestorium, w szczególności:
 Zakupu materiałów potrzebnych do wykonania usługi modernizacji miejsc pod nowe dygestorium.
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Demontażu starego dygestorium o długości 2400 mm.
Demontażu płytek ściennych i podłogowych po zdemontowanym dygestorium.
Demontażu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej po zdemontowanym dygestorium.
Przygotowania ściany i podłogi:
- położenia płytek podłogowych (ok. 3m2) w miejscu starego dygestorium,
- położenia płytek ściennych w miejscu starego dygestorium oraz na ścianach przylegających (ok. 10m2).
 Przygotowania instalacji elektrycznej i wentylacyjnej do podłączenia nowego dygestorium.
 Uzupełnienia ewentualnych ubytków i malowanie ścian przylegających i sufitu.
 Wywozu gruzu.

Data, miejscowość
…………………………………….

podpis Wykonawcy
……………………………………………
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