07 wyposażenie laboratoryjne i BHP

1. 1szt Stół wiszący ze zlewem; wymiary minimalne komory: dł. 450mm, szer. 450mm, gł.
300m przeznaczony do prac z substancjami chemicznymi o różnej agresywności (zalecany
materiał AISI316) z instalacjami i baterią sanitarną c/z woda
2. -2 szt krzesło
1. siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej.
2. uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła
3. płynnie regulowana wysokość krzesła
4. materiał stal malowana proszkowo
5. samohamowne kółka do powierzchni twardych
3. Metalowa szafko-szuflada kartotekowa na płyty DC/DVD, przystosowana do
przechowywania 100 płyt. Szuflada zamontowana na prowadnicach kulkowych o
podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Możliwość powieszenia na
ścianie.
4. Stół przyścienny z nadstawką. Stelaż/konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo
chemoodporną farbą epoksydową. Stelaż od dołu zakończony stopkami poziomującymi.
Panel elektryczny nablatowy z czterema gniazdami el. 230V. Wymiary stołu 1500x600x900
(dostosowany są do pracy w pozycji stojącej, z blatem na wysokości 900mm). Nadstawka
wyposażenie: 1tablica perforowana 500x460 mm, 1 szt listwa na pojemniki warsztatowe IA
+ 1 listwa na pojemniki warsztatowe IVA + 4 pojemnik IA + 6 pojemników IVA
5. Biurko przenośne komputerowe, waga max. 5 kg. Rozmiar Szerokość: 60 cm, Wysokość: 77
cm, Głębokość: 42 cm
6. Szafka wisząca na dokumenty – biblioteczka, Wymiary: Szerokość: 60 cm, Wysokość: 77
cm, Głębokość :22 cm
7. Szafa ubraniowa BHP z lustrem
8. Zestaw kluczy do obsługi połączeń śrubowych w laboratorium

Artykuły BHP
1. apteczka
Przeznaczona do laboratoriów i pracowni chemicznych.
Jej bogate wyposażenie pozwala na udzielenie pierwszej pomocy podczas przed przybyciem służb
medycznych.
Opakowanie z tworzywa posiada możliwość przymocowania do ściany a po odłączeniu jest wygodne
do przenoszenia.
Wyposażenie produktu:
1. Bandaż elastyczny MATOFLEX UNIVERSAL 8cm x 5m 1 szt.
2. Opaska dziana podtrzymująca MATOVIS 5cm x 4m 1 szt.
3. Opatrunek indywidualny jałowy A 1 szt.
4. Gaza opatrunkowa jałowa MATOCOMP 9x9cm 1 szt.
5. Gaza opatrunkowa jałowa MATOCOMP 1/2m2 1 szt.
6. Jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym FIXOPORE S 10x6cm 1 szt.
7. Jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym FIXOPORE S 10x8cm 1 szt.
8. Przylepiec tkaninowy PLASTOVIS 1,25cm x 5m 1 szt.
9. Chustka trójkątna niejałowa 1 szt.
10. Opatrunek hydrożelowy AQUA - GEL 5cm x 5cm 1 szt.
11. Opatrunek hydrożelowy AQUA - GEL 6cm x 12cm 1 szt.
12. Opatrunek hydrożelowy AQUA - GEL 20cm x 40cm 1 szt.
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13. Koc ratunkowy 210 x 160cm 1 szt.
14. Rękawice ambulatoryjne niejałowe AMBULEX 2 pary
15. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
16. Płyn do dezynfekcji skóry oraz do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk CUTASEPT F 50ml 1 szt.
17. Saszetka z gazikiem jałowym nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry LEKO
4 szt.
18. Zestaw do płukania oka typ: ZPO-1 2 szt.
19. Okulary p. odpryskowe B 521 1 szt.
Uzupełnienie apteczki:
20. Nożyczki 1 szt.
21. Pęseta 1 szt.
22. Agrafka 3 szt.
23. Opakowanie 1 szt.
24. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

2. Okulary ochronne BHP, wersja przemysłowa, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem
-4szt
3. Fartuch zapinany, wersja przemysłowa, zapinany na napy - 2szt
4. Komplet p/deszczowy PVC/NYLON, wersja przemysłowa -2 szt
5. Buty robocze gumowe męskie z PCV -2szt, rozmiar 42 i 44
Z uwagi na badawczy charakter projektu, Wykonawca wyraża zgodę na ścisłą współpracę
z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia oraz gotowość do wprowadzenia ewentualnych
modyfikacji.

