
 
 

 
 

 

Załącznik nr 1B do SIWZ  

     

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego szafy 

wiszącej wraz z panelem FTP, zwanej dalej towarem,  transport, wniesienie, rozładunek towaru. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na towar, która to nie może być krótsza od okresu 

gwarancji opisanej szczegółowo przy towarze w tutejszym załączniku. 

3. Zamawiający wymaga aby  towar był fabrycznie nowy (rok produkcji 2012, 2013) , wolny od wad, 

nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był 

konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

4. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

5. Termin dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

6. Dostawa towaru zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym opisie. 

 

Szafa wisząca wraz z panelem FTP  

Opis wymaganych parametrów technicznych 

Opis  proponowanego przez Wykonawcę 

towaru  (nazwa producenta, parametry 

techniczne, inne…) 

Producent  

Rok produkcji 2012, 2013  

Wymagania ogólne 

Wisząca szafa rackowa 

jednosekcyjna 19 cali o 

wysokości montażowej 9U i 

głębokości 400mm 

wyposażona w przeszklone 

drzwi zamykane na klucz 

oraz stalowe, otwierane 

osłony boczne. 

 

Drzwi przednie 

Przeszklone, zamykane na 

zamek, szyba wykonana z 

bezpiecznego i wytrzymałego 

hartowanego szkła o grubości 

min. 4mm, Otwieranie drzwi 

w lewo lub w prawo - zależne 

od sposobu montażu szafy 

 

Osłony boczne Stalowe, zamykane na zamki 
 

Szyny montażowe 1x regulowana 
 

Inne 

Kołek uziemiający 

umieszczony na dolnej lub 

górnej płycie 

Możliwość zainstalowania 

wentylatorów (120x120) do 

trzech sztuk na dolnej lub 

górnej płycie 

Opcjonalny montaż 

dodatkowej pary profili 

RACK 19 

 



 
 

 
 

Otwory do wprowadzania 

przewodów w płycie górnej i 

dolnej (70x200mm) 

Otwory umożliwiające 

zawieszenie na ścianie 

Otwory wentylacyjne górnej i 

dolnej płyty 

 

Załączone wyposażenie 

Panel FTP 24 portowy 

kategorii 6 wysokość 1U 

Klucze do drzwi 

Pokrywy przepustów 

kablowych 

Zestaw śrub montażowych 

 

Gwarancja 
24 miesiące  

 


