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Załącznik nr 5 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-3/2017  

 

 
Dostawa urządzeń do Pracowni Introligatorskiej 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
określający standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 

zamówienia 
 
 
UWAGA:  Wykonawca dostarczy przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego na adres: Pracownia 
Introligatorska, plac Nankiera 16c, Wrocław (parter). Drzwi do Pracowni mają szerokość 96 cm.  
 
 

ZADANIE NR 1 
Dostawa gilotyny do cięcia papieru ze stolikami bocznymi (1 szt.) 

 

− Gilotyna do cięcia papieru musi być wykonana ze stali nierdzewnej i z 2 stolikami bocznymi. 

− Szerokość cięcia min. 520 mm, głębokość cięcia min. 520 mm i wysokość stosu min. 80 mm 

− Mechaniczny napęd noża, docisku i dosuwu regulowany elektronicznie 

− Docisk niezależny od noża z możliwością osobnego przymierzania 

− Podświetlana linia cięcia 

− Dodatkowe ręczne pokrętło precyzyjnego przesuwania belki dosuwu 

− Kurtyna bezpieczeństwa (fotokomórki) 

− Dokładność cięcia do 0,1 mm  

− 2 noże ze stali HSS, 2 stoliki boczne, dobijak stosu papieru 

− Gwarancja minimum 12 miesięcy 

− urządzenie z pełną automatyką, tj. urządzenie z oprogramowaniem z co najmniej  

99 programami i panelem dotykowym  

 

ZADANIE NR 2 
Dostawa nożyc introligatorskich do cięcia tektury (1 szt.) 

 

− Nożyce introligatorskie do cięcia tektury muszą być o konstrukcji żeliwnej i wadze do 410 kg, 

nóż wykonany ze stali nierdzewnej oraz przymiar boczny 

− Urządzenie musi pozwalać na wykonanie rozkrojów tektury o wymiarach przynajmniej  

70 x 100 cm  

− Długość cięcia minimum 110 cm  

− Maksymalna grubość cięcia tektury twardej do 3 mm i miękkiej do 5 mm oraz papier i skórę 
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− Wysokość robocza blatu do 80 cm 

− Głębokość stołu do 100 cm 

− Gwarancja minimum 12 miesięcy 

 

ZADANIE NR 3 
Dostawa zszywarki drutem (1 szt.) 

 

− Zszywarka drutem (druciarka) musi umożliwi ć szycie grzbietowe oraz blokowe co najmniej 

dwiema głowicami (dwiema klamrami jednocześnie)  

− Ilość głowic szyjących – 2 szt. 

− Grubość szycia klamrą standardową do 8 mm  

− Odstęp klamer od ich środków min. 50-70 mm a max 330 mm 

− Maksymalna szybkość mechaniczna taktów 200 na min.   

− Urządzenie zasilanie elektrycznie 230/400 V / 50 Hz, 3 fazy 

− Gwarancja minimum 12 miesięcy 

 

ZADANIE NR 4 
Dostawa przyrządu do szarfowania skóry (2 szt.) 

 

− Każdy przyrząd do szarfowania skóry musi obrabiać większe powierzchnie skóry oraz musi 

posiadać regulowane ostrze pozwalające szarfować również przebiegające krawędzie oraz 

dodatkowe rolki    

− Standardowa rolka szarfowania o szerokości 2 x 30 mm 

− Po 2 rolki dodatkowo o szerokości 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm  

− Zapasowe ostrza w ilości co najmniej 100 szt. 

− Kontrpłyta ze śrubą do mocowania ostrza 

− Gwarancja minimum 12 miesięcy  

 

ZADANIE NR 5 
Dostawa prasy do tłoczenia liter i znaków (1 szt.) 

 

− Prasa do tłoczenia liter i znaków z kompletnym wyposażeniem 

− Tłoczenie o grubości do 40 mm 

− Siła docisku tłoczenia min.400 kg  

− Gabaryty stołu roboczego minimum 430 x 500 mm 

− Napęd ręczny przy pomocy dźwigni 

− Podłączenie elektryczne 230 V / 50 HZ 
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− Dodatkowo urządzenie powinno być wyposażone w wierszownik o szerokości min 200 mm  

z podłączeniem elektrycznym, ramka zamykająca do tłoczenia małych klisz 60 x 60 mm  

z podłączeniem elektrycznym, termostat z dwoma gniazdami regulowanymi i jednym 

nieregulowanym z podłączeniem elektrycznym, magnes wielkości II, 20 x 120 mm z dwoma 

wkładami magnetycznymi, podstawa jezdna o wysokości 60 cm (+/- 5 cm), szerokości min. 

82 cm, głębokości min. 50 cm  

− Gwarancja minimum 12 miesięcy 

 

ZADANIE NR 6 
Dostawa urządzenia do zaokrąglania grzbietów z przestawną płytą roboczą (1 szt.) 

 

− Urządzenie pneumatyczne do zaokrąglania grzbietów książkowych przy pomocy 

przestawialnej płytki stołowej i płytki zaokrąglającej ogrzewanej przy zastosowaniu 

termostatu 

− Wysokość bloku książkowego od 0 do 520 mm 

− Grubość bloku książkowego od 8 do 80 mm 

− Podłączenie elektryczne 230 V / 50 Hz 

− Kompresor na sprężone powietrze na ok. 6 bar dostarczany wraz z urządzeniem 

− Gwarancja minimum 12 miesięcy 

 
 
 


