Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Nr sprawy: RZP-II-WI/18/DZP-1/2014

Zał cznik Nr 4 do SIWZ

„ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”
Cz
IV – Drabiny, podno niki, rusztowania
Dotyczy.: Dostawy wyposa enia przeno nego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Muzeum Warszawskiej Pragi”.
L.p.
1
1.

Wyszczególnienie
Drabina

2

Drabina z podestem z tworzywa sztucznego. Wykonana z profili aluminiowych. Składana. Wymiary podestu
roboczego: 270x250 mm (+/- 5%). Wysoko całkowita: 2500mm (+/- 5%). Szeroko : 530mm (+/- 5%).
Rozstaw: 1340mm (+/- 5%). Ilo stopni: 7 + podest.
2.

Ilo
Cena jedn.
(szt./kpl) netto PLN
3
4

Warto
netto PLN
(kol.3 x 4)
5

Stawka
podatku
VAT
6
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Rusztowanie koszowe
Rusztowania jezdne, zgodne z norm DIN EN 1004 (grupa rusztowa 3 według DIN EN 1004)
Bezpieczne u ytkowanie przy obci eniu do 200 kg/m².
Modułowy system oferuje wybór wysoko ci roboczej: od 3,30 m do 10,00 m (+/- 5%) (zwi kszanej co 1m)
2 szeroko ci rusztowania: 0,75 m i 1,50 m (+/- 5%)
3 długo ci pola: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m (+/- 5%)
Wykonane z aluminium. System poł cze zaciskowych umo liwia szybki i łatwy monta i demonta st e
oraz pomostów rusztowania przez jednego pracownika i bez u ycia narz dzi. System ten mo na łatwo
przekształci z poł cze kształtowych na siłowe. Brak mo liwo ci przypadkowego uniesienia, np. st e ju
po ich kształtowym zamocowaniu.
Wszechstronne mo liwo ci monta u pomostów:
Pomosty mo na bez problemu zaczepia na szczeblach ram (co 25 cm) rozmieszczonych mi dzy
st eniami uko nymi.
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Stabilizator teleskopowy z wbudowanym elementem przesuwnym:
Jednocz ciowy element przesuwny umo liwia łatwe przesuwanie zmontowanego rusztowania jezdnego na
stabilizatorze.
Zamkni te profile o kształcie tunelu zastosowane do ram pionowych.
Ujednolicone punkty mocowania umo liwiaj prosty monta elementów rusztowania w ró nych pozycjach.
Rolki jezdne ø 200 mm (+/- 5%) z regulacj wysoko ci, umo liwiaj c kompensowanie nierówno ci podło a.
Rolki s wyposa one w mechanizm blokuj cy (funkcja hamowania).
3.

Aluminiowa drabinka biblioteczna
Drabinka obustronna, z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozło eniem, antypo lizgowe nó ki. Składana
o niskiej wadze. Parametry: ilo szczebli (ł cznie z podestem): 3szt., wysoko maksymalna: 0,61m (+/5%), wysoko zasi gu podestu: 2,70m (+/- 5%), waga: max 2,50kg
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Drabina rozstawno-przystawna 3x7
Aluminiowa, trzycz ciowa drabina do zastosowania jako: drabina przystawna, trzycz ciowa drabina
rozsuwana, rozsuwana jako trzycz ciowa drabina wolnostoj ca.
Stabilizator u podstawy zwi ksza powierzchni podparcia
Wymiar stabilizatora: 681 mm (+/- 5%);
Wymiar podłu nicy: 61,5 mm x 20 mm (+/- 5%),
grubo : 1,25 mm (+/- 5%)
Posiada certyfikat EN 131.
Wysoko drabiny - 1,95 m (+/- 5%)
Wysoko drabiny po rozło eniu w liter "A" - 1,85 m (+/- 5%)
Wysoko
drabiny po rozło eniu w liter "A" i wysuni tym trzecim elementem - 2,95 m (+/- 5%)
Wysoko drabiny po wysuni ciu trzech elementów - 4,20 m (+/- 5%)
Max. wysoko robocza - 5,40 m (+/- 5%)
Waga – max 10,3 kg.

5.

1

Podno nik koszowy
Zastosowanie: do prac wewn trz pomieszcze lub na równym utwardzonym terenie.
Platforma podnosi si tylko w pionie, dodatkowy wysi g boczny mo na uzyska
ruchomej cz ci pomostu na maksymaln długo do 90cm.
Dane techniczne:
wysoko robocza: 8,1m (+/- 5%)
wysoko platformy: 6,1m (+/- 5%)
wymiary platformy: 2,26m x 0,81m (+/- 5%)
dodatkowo wysuwany pomost: max 90cm

poprzez wysuni cie
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maksymalny ud wig: 360kg
szeroko transportowa: 0,82m (+/- 5%)
długo transportowa: 2,44m (+/- 5%)
wysoko transportowa: 2,13m (+/- 5%)
wysoko przy zło onych barierkach: 1,75m (+/- 5%)
zasilanie: akumulatory
ci ar: 1560kg (+/- 5%)
ogumienie: białe niebrudz ce
Razem netto
Kwota podatku VAT
Razem brutto
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