
Zadanie 5 

Pozycja w 

projekcie 

Przedmiot Liczba 

sztuk 

Parametry wymagane 

15.13 Młotki 1 komplet Zestaw co najmniej 5 młotków ślusarskich o wadze od 100g 
do 2000g - wg doboru dostawcy 
 
Zestaw co najmniej 2 młotków ciesielskich o masie obucha 
w zakresie 450 do 750g 
 
Zestaw co najmniej 2 młotków szewskich lub stolarskich o 
masie obucha w zakresie 400 do 600g 

15.14 Młotki 
gumowe 

1 komplet Zestaw co najmniej 6 młotków blacharskich, dekarskich i 
brukarskich z obuchem osłanianym gumą lub tworzywem 
sztucznym w tym: 
co najmniej 3 młotki z okładziną gumową o różnej masie w 
zakresie od 150g do 2500g (wg doboru dostawcy)  
co najmniej 3 młotki z okładzina z tworzywa sztucznego o 
różnej masie w zakresie od 150g do 2500g (wg doboru 
dostawcy) 

15.15 

 

Kombinerki 
Szczypce 
Szczypce 
płaskie 
szczypce 
uniwersalne 

2 komplety 
  
  
  

Zestaw szczypcy wykonanych ze stali narzędziowej o 
długości co najmniej 160mm, z antypoślizgową okładziną 
rączki narzędzia wraz z walizką do przechowywania 
zestawu zawierający co najmniej: 
Szczypce uniwersalne - kombinerki 
Szczypce tnące, boczne 
Szczypce wydłużone, proste 
Szczypce wydłużone, wygięte 
Szczypce tnące, czołowe - cęgi zbrojarskie 
Szczypce do ściągania izolacji 
Szczypce okrągłe  
Szczypce do pierścieni Segera 

15.16 Klucze 
(płaskie, 
nasadowe, 
oczkowe) 

1 komplet Zestaw kluczy płaskich oczkowych i otwartych zawierający: 
-  wszystkie klucze na śruby metryczne w zakresie M3-M42  
- klucze calowe rozmiar 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 
9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 1 cal. 
Zestaw z walizką lub torbą do przechowywania 
Każdy klucz metryczny w zestawie musi znajdować się w 
dwóch sztuk dla danej wielkości (w przypadku kluczy 
metrycznych w rozmiarze 8mm, 10mm, 13mm, 17mm, 
19mm, 24mm, 27mm – po 4 szt.) 
Dopuszczalne jest by klucze w zestawie miały z dwóch stron 
ten sam rodzaj końcówki lub końcówki mieszane otwarte i 
oczkowe.  

15.17 Piła do stali, 
brzeszczoty 

1 komplet Ręczna piła do metalu z obłękiem. 
Malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej. 
Brzeszczot 300mm 
W komplecie 10 brzeszczotów. 

15.18 Piła do 
drewna, 
brzeszczoty 

1 komplet Zestaw pił do drewna w skład którego wchodzi co najmniej 
3 płatnice o długości brzeszczotu od 300 do 600mm. 
3 piły włosowe dowolnej wielkości 
3 piły otwornice dowolnej wielkości 



15.19 Poziomnice 1 komplet Trzy zestawy poziomnic o różnych długościach, zawierające 
co najmniej 
- Poziomnice o długości 30-40cm 
- Poziomnice o długości 50-60cm 
- Poziomnice o długości 100cm 
- Poziomnice o długości 150-180cm 

15.20 Taśma 
miernicza, linia 

1 komplet Zestaw taśm mierniczych zwijanych o długości: 
- 20m 
- 30m 
- 50m 
Dopuszczalne inne długości po uzgodnieniu z 
zamawiającym.   

15.32 Miara zwijana  1 komplet Zestaw miar zwijanych metalowych o długości: 
1m lub 2m (3 sztuki) 
3m (3 sztuki) 
5m (3 sztuki) 
7m lub 8m (2 sztuki) 
10m (1 sztuka) 

15.37 Zestaw 
pilników 

1 komplet Zestaw 3 pilników do 3 drewna i 3 pilników do metalu wg 
doboru oferenta. 

15.39 Ściski 
stolarskie 

1 komplet Zestaw co najmniej 8 ścisków nastawnych o różnych 
długościach wg doboru oferenta wykonanych ze stali. 
Zestaw co najmniej20 ścisków klamrowych sprężynowych 
wykonanych z trwałego materiału, wg doboru oferenta, 
przynajmniej trzy różne rozmiary.  

6 Piła tarczowa 
ręczna – 
„ukośnica” 

1 komplet Zakres cięcia materiału, minimalny 300mm (szer.) x 70mm 
(wys.) 
Wysokość tarczy nad stołem co najmniej 120mm. 
Prędkość obrotowa tarczy na biegu jałowym co najmniej 
3500obr/min. 
Obrót stołu +/- 50 stopni.  
Średnica tarczy co najmniej 250mm  
Trzy tarcze tnące w zestawie (każda o różnej liczbie zębów) 
Moc silnika co najmniej 1200W 

9 Pilarka 
stołowa  

1 komplet Wysokość robocza blatu stołu w zakresie od 80cm do95cm.  
Wysokość cięcia: 0 - 120 mm lub szerszy zakres 
Możliwość pochylenia tarczy tnącej o 45 stopni lub szerszy 
zakres 
Wymagana wysokość cięcia 90°/45° co najmniej: 
120/100mm 
Wymagana szerokość cięcia przy ograniczniku wzdłużnym 
co najmniej 300mm, przy ograniczniku kątowym co 
najmniej 240mm. 
Prędkość obrotowa na biegu jałowym minimum 2200 /min 
średnica piły tarczowej co najmniej: 400mm 
Moc znamionowa silnika co najmniej 3000 W 
Trzy tarcze tnące, o różnej ilości zębów, w zestawie co 
najmniej 3 sztuki. 

10 Pilarka 
taśmowa 
pionowa 

1 komplet Zasilanie sieciowe 400V lub 230V 
Moc urządzenie co najmniej 500W  
Zakres wysokości cięcia minimum 150mm 



Długość taśmy co najmniej 1500mm 
Możliwość stosowania taśm o rożnych szerokościach w 
zakresie co najmniej 10-25mm bądź szerszym 
Regulowana prędkość taśmy, co najmniej dwa biegi 
Uzyskiwana prędkość taśmy tnącej powyżej 10m/s 
Minimalne wymiary stołu roboczego (dł. x szer.) [mm] 300 
x 300 
Instrukcja (DTR) w języku polskim 

11 Heblarka 
(strugarka) 

1 komplet Moc urządzenia co najmniej 1000 W 
Prędkość obrotowa wałka bez obciążenia co najmniej 5000 
obr/min 
Wymagana regulacja grubości strugania 0-2 mm lub szersza 
Szerokość wałka co najmniej 300mm. 
Odchylany ogranicznik 90-45 stopni 
Wymiary przelotowe co najmniej 150mm x 300mm. 

13 Odciąg na 
wióry 

1 komplet Moc urządzenia co najmniej 500W 
Zasilanie  sieciowe  
Prędkość obrotowa wirnika co najwyżej 3000 obr./min 
Średnica króćca odciągowego co najmniej 100 mm 
Wydajność odsysania co najmniej 1500 m³/h 
Pojemność worka na wióry co najmniej 60 l 
Generowany hałas maksymalnie 85 dB (A) 

 

 

  


