Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko
Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Cz
IV – Zabudowy meblowe

dotyczy: dostawy mebli do pomieszcze Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.
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Budynek A
piwnica
pom. 0/02

kpl

Budynek A
piwnica
pom. 0/02

Budynek C
0 parter
pom. 1/5 szatnia 1szt.

Lada do szatni z szafkami indywidualnymi
• Lada szatniowa wolnostoj ca.
• Konstrukcja w formie metalowej szafy skrytkowej z drzwiczkami.
• Drzwiczki metalowe z perforacj zapewniaj c wentylacj .
• Ka de drzwiczki oznaczone odci ni tym indywidualnym numerem porz dkowym od
1-22.
• Drzwiczki zamykane na zamek wrzutowy- zamykanie po wrzuceniu monety. 3
komplety kluczy.
• Z tyłu szafy półki otwarte.
• Blat lady wykonany z łatwego w utrzymaniu, nieporowatego, homogenicznego
materiału, bez widocznych szwów i spoje , zbudowanego z ywicy akrylowej i
trójwodzianu aluminium;
• kolor szary, grubo 4cm.
• elementy metalowe malowane na kolor RAL 7012.
• Wymiary zgodnie z rysunkiem Nr 1.
Wieszaki szatniowe dla 160 osób wraz z monta em
• Wymiary:
rednica rury 34 mm (+/- 2mm).
rednica drutu 8 mm. (+/- 2mm)
rednica kulki 12 mm. (+/- 2mm)
Długo 100cm. (+/- 10cm)
2 rz dy po 10 podwójnych wieszaków.
• Wieszaki malowane proszkowo na kolor RAL 7012.
Lada do szatni z uchylnym blatem i frontem.
• wymiary: długo całkowita: 348cm w tym:
- cz
stała dł. 280cm;
- cz
uchylna dł. 68cm;
• korpus lady wykonany z płyty laminowanej gr.18mm w kolorze popiel, w skie
kraw dzie okleinowane pcv gr.2mm;

Ilo

Cena jedn. netto
PLN
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• cokół - imitacja aluminium;
• blat z postformingu gr.28 mm obustronnie zaoblonego w kolorze szaro grafitowym;
• zawiasy blatu i blendy musz zapewni długotrwałe bezawaryjne u ytkowanie mebla;

3.

4.

Zabudowa Regał przy cienny z systemem drzwi przesuwnych – 1 kpl
• Wymiary regału: gł boko 700 mm, długo ok. 5000 mm (sprawdzi w naturze
przed produkcj ) i wysoko ci 2600mm.
• Regał wykonany z białej, laminowanej płyty MDF o grubo ci co najmniej 18 mm.
• Regał zamykany od frontu czterema skrzydłami drzwi przesuwnych.
Regał podzielony na cztery cz ci (szafki):
• Szafka o długo ci 1250 mm wyposa ona w cztery półki (pi przestrzeni o wysoko ci
ok. 500 mm)
• Szafka o długo ci 1250 mm podzielona na dwie równe kolumny i dwa równe wiersze
• Szafka o długo ci 1250 mm podzielona na dwie równe kolumny i dwa równe wiersze,
dodatkowo zamykana drzwiami uchylnymi
• Szafka o długo ci 1250 mm podzielona na dwie równe kolumny i dwa równe wiersze.
• Regał zamykany od frontu czterema skrzydłami drzwi przesuwnych.
Zabudowa kuchenna dł. dół: 2470mm, góra: 2200mm - wg rys. Zab K_A2
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szaro grafitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
Składaj ca si :
1. szafka stoj ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
2. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa
wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgł b.60cm;
3. szafka stoj ca czteroszufladowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm;
4. szafka stoj ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.27cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
5. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.40cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
6. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm
7. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.40cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
8. szafka wisz ca dwudrzwiowa
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wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;

4.1

4.2

5.

Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Płyta ceramiczna, dwupalnikowa do wbudowania w blat.
wymiary: szer.290mmxgł b.510mm;
• sterowanie pokr tła
• kraw d płyty ramka ozdobna Inox
• wska nik ciepła reszt.
• moc całkowita: 3 kW
• Ilo pól grzejnych / palników: 2 szt.
• masa netto: 5 kg
• zintegrowany panel steruj cy
Zabudowa kuchenna długo ci 1930mm - wg rys. Zab K_B1
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
Składaj ca si :
1. szafka stoj ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.93cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
2. szafka stoj ca pi cioszufladowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm;
3. szafka wisz ca dwudrzwiowa
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wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
4. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.73cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
5. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;

5.1

6.

Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wiecej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Zabudowa kuchenna długo ci 2130mm - wg rys. Zab K_B2
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w kolorze białym w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta MDF lakierowana - biały półmat gr.19mm, lakierowanie z jednej strony,
wewn trzna strona biały laminat. Wzór prosty, kraw dzie zaoblone, promie r=3mm.
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym;
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm
Zabudowa składa si z:
1. szafka stoj ca czteroszufladowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm;
2. szafka stoj ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.33cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
3. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa
wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgł b.60cm;
4. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
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w rodku dwie półki;
5. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.73cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
6. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm

6.1

6.2

7.

Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Płyta ceramiczna, dwupalnikowa do wbudowania w blat.
wymiary: szer.290mmxgł b.510mm;
• sterowanie pokr tła
• kraw d płyty ramka ozdobna Inox
• wska nik ciepła reszt.
• moc całkowita: 3 kW
• Ilo pól grzejnych / palników: 2 szt.
• masa netto: 5 kg
• zintegrowany panel steruj cy
Zabudowa kuchenna długo ci 2550mm - wg rys. Zab K_A0
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
Składaj ca si :
1. szafka stoj ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.35cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
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8.

2. szafka stoj ca pi cioszufladowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm;
3. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa
wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgł b.60cm;
4. szafka stoj ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
5. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
6. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.75cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
7. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm
8. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.40cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Zabudowa kuchenna długo 1220mm - wg rys. Zab K_C1_18
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
Składaj ca si :
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9.

1. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.82cmxgł b.60cm;
2. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
3. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Zabudowa kuchenna długo 1730mm - wg rys. Zab K_C2
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w kolorze białym w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta MDF lakierowana - biały półmat gr.19mm, lakierowanie z jednej strony,
wewn trzna strona biały laminat. Wzór prosty, kraw dzie zaoblone, promie r=3mm.
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym;
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
Zabudowa składa si z:
1. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa
wymiary: szer.68cmxwys.82cmxgł b.60cm;
2. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
3. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm
4. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.33cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
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Budynek C
0 parter
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9.1

9.2

10.

Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Zmywarka do zabudowy
• wymiary: szer.44,8cmxgł b.54,8cmxwys.82-92cm;
• panel steruj cy zintegrowany;
• klasa energetyczna A;
• klasa skuteczno ci suszenia A;
• pojemno : min. 10 kpl. naczy ;
• co najmniej. 6 temperatur zmywania
• co najmniej 8 programów zmywania:
• poziom hałasu nie wi cej ni 46 dB;
• zu ycie energii nie wi cej ni 0.91 kWh;
zu ycie wody 9 l;
• funkcja 1/2 załadunku;
• opó nienie startu: 0,30-9 h - wskazanie czasu pozostałego do ko ca programu lub
czasu opó nienia;
• regulacja wysoko ci górnego kosza oraz składane półeczki;
• ochrona przed zalaniem
• wska nik braku nabłyszczacza;
• kolor: Biały;
• masa netto: nie wi cej ni 36 kg;
• roczne zu ycie wody: nie wi cej ni 2520 l;
• roczne zu ycie energii: nie wi cej ni 262 kWh;
• wy wietlacz elektroniczny informuje o wybranym programie;.
• koszyk na sztu ce;
• składane elementy w dolnym koszu;
• wska niki funkcji dodatkowych;
• przyciski elektroniczne;
• funkcja 3w1;
Zabudowa kuchenna długo 1830mm - wg rys. Zab K_C3
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

Budynek C
1 pi tro 1
pom. 2/4 pom.
socjalne - 1szt.

szt.

1

…………………

………………

………

Budynek C
1 pi tro 1
pom. 2/4 pom.
socjalne - 1szt.

szt.

1

…………………

………………

………

Budynek C
2 pi tro 2
pom.3/5 pom.
socjalne - 1szt.

kpl.

1

…………………

………………

………
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10.1

11.

• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szaro grafitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta.
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane PCV gr.1mm
Składaj ca si :
1. szafka stoj ca pi cioszufladowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm;
2. szafka stoj ca zlewozmywakowa
wymiary: szer.83cmxwys.82cmxgł b.60cm
3. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
4. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.43cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
5. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm
Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Zabudowa kuchenna długo 2540mm - wg rys. Zab K_C0
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szarografitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

Budynek C
2 pi tro 2
pom.3/5 pom.
socjalne - 1szt.

szt.

1

…………………

………………

………

Budynek C
-1 piwnica
pom. 01/11 - 1szt.

kpl.

1

…………………

………………

………
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11.1

11.2

mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
Składaj ca si :
1. szafka stoj ca czteroszufladowa
wymiary: szer.40cmxwys.82cmxgł b.60cm;
2. szafka stoj ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.28cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
3. szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa
wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgł b.60cm;
w rodku dwie półki;
4. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
6. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.68cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
7. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm
8. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.45cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
Chłodziarka podblatowa do zabudowy
• wymiary: wys.81,5cmxszer.56cmxgł b.55cm;
• klasa energ. A+
• pojemno netto 130 l
• zu ycie energii nie wi cej ni 125 kWh/rok
• automatyczne rozmra anie
• gło no nie wi cej ni 36 dB
• półki szklane
• mo liwo zamiana drzwi P/L
• mechaniczne sterowanie temperatur
• półki chłodziarki: 3 pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem
• 1 pojemnik na 6 jajek
• 1 szuflada pełnej szeroko ci
• o wietlenie wewn trzne - 1 arówka
• kolor biały
• zawiasy prawostronne, odwracalne
• regulowane stopy (nó ki)
• do wn ki o wysoko ci min.820mm
• wymiary w zabudowie: wys.820mmxszer.600mmxgł b.550mm;
Zmywarka do zabudowy
• wymiary: szer.44,8cmxgł b.54,8cmxwys.82-92cm;
• panel steruj cy zintegrowany;
• klasa energetyczna A;
• klasa skuteczno ci suszenia A;
• pojemno : min. 10 kpl. naczy ;
• co najmniej. 6 temperatur zmywania
• co najmniej 8 programów zmywania:

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

Budynek C
-1 piwnica
pom. 01/11 - 1szt.

szt.

1

Budynek C
-1 piwnica
pom. 01/11 - 1szt.

szt.

1

…………………

………………

………
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11.3

12.

• poziom hałasu nie wi cej ni 46 dB;
• zu ycie energii nie wi cej ni 0.91 kWh;
zu ycie wody 9 l;
• funkcja 1/2 załadunku;
• opó nienie startu: 0,30-9 h - wskazanie czasu pozostałego do ko ca programu lub
czasu opó nienia;
• regulacja wysoko ci górnego kosza oraz składane półeczki;
• ochrona przed zalaniem
• wska nik braku nabłyszczacza;
• kolor: Biały;
• masa netto: nie wi cej ni 36 kg;
• roczne zu ycie wody: nie wi cej ni 2520 l;
• roczne zu ycie energii: nie wi cej ni 262 kWh;
• wy wietlacz elektroniczny informuje o wybranym programie;.
• koszyk na sztu ce;
• składane elementy w dolnym koszu;
• wska niki funkcji dodatkowych;
• przyciski elektroniczne;
• funkcja 3w1;
Płyta ceramiczna, dwupalnikowa do wbudowania w blat.
wymiary: szer.290mmxgł b.510mm;
• sterowanie pokr tła
• kraw d płyty ramka ozdobna Inox
• wska nik ciepła reszt.
• moc całkowita: 3 kW
• Ilo pól grzejnych / palników: 2 szt.
• masa netto: 5 kg
• zintegrowany panel steruj cy
Zabudowa kuchenna dwóch cian długo 2460mm i 4060mm - wg rys. Zab K_C1
z monta em i podł czeniem AGD.
• korpusy szafek - płyta laminowana gr.18mm w białym kolorze, w skie kraw dzie
PCVgr.1mm,
• fronty - płyta laminowana biała gr.18mm, w skie kraw dzie oklejone pcv gr.2mm,
• blat: postforming gr.28mm w kolorze szaro grafitowym,
• listwy przyblatowe w kolorze blatu h=3cm,
• cokół: biały wysoko : 100mm,
• okucia z do ywotni gwarancj producenta
• uchwyt: metalowy, prostok tny, jednocz ciowy o rozstawie 192mm, kolor: chrom
mat lub satyna.
prowadnice szuflad typu metalbox lub równowa ne, wypełnienie (spód i tył szuflady) z
płyty melaminowanej gr.12mm, w skie kraw dzie okleinowane pcv gr.1mm.
ciana dłu sza składaj ca si :
1. szafka stoj ca naro na
wymiary: szer.90cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
2. szafka stoj ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
3. szafka stoj ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.80cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;

Zał cznik Nr 5 do SIWZ

Budynek C
-1 piwnica
pom. 01/11 - 1szt.

szt.

1

…………………

………………

………

Budynek C
0 parter
pom. 1/3 - 1szt.

kpl.

1

…………………

………………

………
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4. szafka stoj ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.88cmxwys.82cmxgł b.60cm;
w rodku dwie półki;
5. szafka stoj ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.88cmxwys.82cmxgł b.60cm;
w rodku dwie półki;
6. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.60cmxwys.82cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
7. szafka wisz ca dwudrzwiowa z ociekaczem
wymiary: szer.80cmxwys.72cmxgł b.32cm
8. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.88cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
9. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.88cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
ciana krótsza składaj ca si :
1. szafka stoj ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.92cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;
2. szafka stoj ca naro na
wymiary: szer.90cmxwys.82cmxgł b.60cm
w rodku dwie półki;(ta sama co na cianie długiej)
3. szafka wisz ca dwudrzwiowa
wymiary: szer.90cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
4. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.45cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;
5. szafka wisz ca jednodrzwiowa
wymiary: szer.45cmxwys.72cmxgł b.32cm
w rodku dwie półki;

12.1

Chłodziarka wolnostoj ca wysoka
• wymiary: wys.185,4cmxszer.59,5cmxgł b.65,8cm;
• klasa energ. A+;
• pojemno netto 395l;
• komora wie o ci;
• obieg powietrza ;
• szybkie schładzanie;
• mo liwo zamiany drzwi P/L;
• gło no nie wi cej ni 39 dB;
• zu ycie energii nie wi cej ni 156 kWh/rok;
• czynnik chłodniczy R600a;
• d wi kowy i wizualny sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi;
• dozownik filtrowanej wody w drzwiach;
• sterowanie elektroniczne z wewn trznym wy wietlaczem LCD;
• automatyczne rozmra anie;
• wentylator zapewniaj cy cyrkulacj powietrza w celu uzyskania równomiernej
temperatury w lodówce;
• szuflada wie o ci (FreshZone);

Budynek C
0 parter
pom. 1/3 - 1szt.

szt.

1

…………………

………………

………
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• du a szuflada na warzywa;
• pojemnik na 6 jajek;
• specjalna półka do chłodzenia butelek;
• 3 półki pełnej szeroko ci, szklane z obramowaniem;
• o wietlenie górne, wewn trzne LED;
• kolor stal szlachetna Antifingerprint (front) + srebrne boki;
• funkcja zmniejszaj ca zu ycie energii podczas długiej nieobecno ci, chroni c przed
ple ni i brzydkimi zapachami;
• funkcja zapewniaj ca szybkie uzyskanie odpowiedniej temperatury chłodzenia;
• nó ki: regulowane stopy, stałe rolki z tyłu;

Razem netto

………………………………………………………………

Kwota podatku VAT

………………………………………………………………

Razem brutto

………………………………………………………………
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