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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 4 – WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMICZNEJ

Wyposażenie pracowni chemicznej
Kategoria
wyposażenia

Podstawowe
wyposażenie
pracowni

Nazwa

Liczba
sztuk

Apteczka z wyposażeniem. Opakowanie powinno umożliwić
powieszenie apteczki na ścianie lub postawienie w łatwo dostępnym
miejscu. Opakowanie musi być w postaci twardej walizki z tworzywa
w jaskrawym, pomarańczowym kolorze i zawierać wszystkie niżej
wymienione artykuły. Apteczka musi zawierać: 1. Bandaż 1 szt. 2.
Opaska dziana podtrzymująca 1 szt. 3. Opatrunek indywidualny
jałowy A 1 szt. 4. Gaza opatrunkowa jałowa 1 szt. 5. Gaza
opatrunkowa jałowa 1 szt. 6. Jałowy opatrunek wyspowy 1 szt. 7.
Jałowy opatrunek wyspowy 1 szt. 8. Przylepiec tkaninowy 1 szt. 9.
Opatrunek hydrożelowy 1 szt. 10. Opatrunek hydrożelowy 2 szt. 11.
Opatrunek hydrożelowy 1 szt. 12. Chusta trójkątna 1 szt. 13. Koc
ratunkowy 210 x 160 cm 1 szt. 14. Rękawiczki nitrylowe 2 pary 15.
Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 16. Płyn do dezynfekcji 1
szt. 17. Chusteczki do odkażania 20 szt. 18. Zestaw do płukania oka 2
szt. 19. Okulary ochronne 1 szt. 20. Agrafka 3 szt. 21. Nożyczki 1 szt.
22. Pęseta 1 szt. 23. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. 24.
Opakowanie 1 szt. Część 2. Zestaw do płukania oka. Zestaw do
płukania oka powinien zawierać 2 x 1- litrowe butelki z płynem do
płukania oczu, umieszczone na wieszaku, stanowisko oraz zestaw do
montażu na ścianie. Okres przydatności 3 lata.
Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem szerokim – 100ml

6

Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem wąskim – 250 ml
Butla do wody destylowanej – 1o litrów

6
1

Dygestorium (opis w załączeniu)

1

Fartuch laboratoryjny - długi do kolan, długie rękawy, kolor biały,
zapinany na zatrzaski, różne rozmiary
Tace laboratoryjne o wymiarach 355mm/250 mm/17 mm
Nożyczki proste końce małe i duże
Okulary ochronne (z atestem) białe [15 sztuk} i ciemne {15 sztuk}

1

30
6
6
30

Palnik gazowy laboratoryjny wraz z kartuszem z gazem, temperatura
płomienia 1700OC, średnica pojemnika z gazem 10,5 cm, wysokość
palnika 15,5 cm, czas palenia kartusza 3-5 godzin

6

Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem metalowym 120 ml,
wysokość ok.12 cm

6

Rękawiczki lateksowe i winylowe, rozmiary M i L, opakowanie po
100 szt.

10 opak.

Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela
180 cm/80 cm /40 cm ( wysokość /szerokość / głębokość,
wykonanie: metal, kolor: popielaty, drzwi dwuskrzdłowe zamykane
na zamek patentowy, półki z regulowaną wysokością o nośności 50
kg. Gwarancja 24 miesiące
Szafa na szkło - cała przeszklona wykonana z metalu, malowana
farbami proszkowymi, zamykana na zamek patentowy, wyposażona

2

2

w 4 regulowane półki. Wymiary: 185 cm /90 cm/40 cm. Gwarancja
24 miesiące.
Stół demonstracyjny do pracowni:
1) wymiary 2100x800x900mm (dł. x gł. x wys. ),
2) Blat lita ceramika techniczna wielkogabarytowa LCT z obrzeżem
prostym o najwyższej odporności chemicznej.,
3) wyposażenie: zlew stalowy z instalacjami i baterią ciepła/zimna
woda 1 szt.), szafka laminowana zlewozmywakowa instalacyjna
(1 szt.), szafka laminowana 600mm z 1 szufladą (1 szt.), miejsce
do siedzenia (1 szt.), maskownica laminowana zabudowana z
tyłu w prześwicie (1 szt.)
4) Gwarancja 24 miesiące.
Bagietki szklane 200mm

Sprzęt do
przeprowadzania
Bagietki szklane 250 mm
doświadczeń

1

6
6

Bibuła laboratoryjna zestaw 25 arkuszy 200 /250 mm

6

Sączki jakościowe ( opakowanie 100 sztuk - 90 mm)

2

Sączki jakościowe (opakowanie 100 sztuk - 180 mm)

2

Komplet szkła laboratoryjnego ( wersja podstawowa: chłodnica
Liebiga - 1 szt., kolba okrągłodenna - 1 szt., kolba płaskodenna - 1 szt.,
kolba stożkowa - 2 szt., krystalizator z wlewem - 1 szt., lejek szklany 2 szt., moździerz porcelanowy - 1 szt., tłuczek - 1 szt., parownica
porcelanowa - 1 szt., pipeta miarowa - 1 szt., cylinder miarowy mały 2 szt., cylinder miarowy duży - 2 szt., łyżeczka - 1 szt., łyżeczka do
spalań - 1 szt., pręcik szklany - 2 szt., szpatułka - 1 szt., kolba kulista 1 szt., probówka mała - 20 szt., probówka duża - 20 szt., podstawka
do probówek - 1 szt., szczotka do probówek - 1 szt., szalki Petriego - 2
szt., uchwyt do probówek - 1 szt., szkiełko zegarkowe - 2 szt., zlewka
mała - 2 szt., zlewka duża - 2 szt., zlewka bardzo duża - 2 szt.,
tryskawka - 1 szt., kroplomierz – 1 szt., termometr - 1 szt., butelka
laboratoryjna - 2 szt., rozdzielacz - 1 szt., komplet różnych korków – 1
szt.
Kolby miarowe z korkiem 250 ml

6

6

Kolby miarowe z korkiem 500 ml

6

Probówki wymiary 18*200ml - w zestawie 10 sztuk

6

Probówki wymiary 16*180ml- zestawie 10 sztuk

6

Korki gumowe zestaw – 12 sztuk

4

Pipety Pasteura szklane 230 mm – 1 zestaw zwiera 250 sztuk

2

Pipety miarowe 1ml

6

Pipety miarowe 5ml

6

Pompka pipetowa 0 -10 ml

6

Statyw wyposażony w 3 łapy z regulowanymi zaciskami i 3
pierścieniami o średnicach 60, 80 i 100mm. Gumowe nakładki na
uchwytach. Materiał: stal, guma, plastik.

6

Pincety 200 mm końcówki proste

3

Waga laboratoryjna elektroniczna: maksymalne obciążenie 3 kg,
dokładność odczytu 0,5/1g, 2 duże podświetlane wyświetlacze LCD,
automatyczna zmiana działki pomiarowej, z funkcją liczenia sztuk,
zasilanie sieciowe, bateryjne, akumulatorowe. 3 lata gwarancji
Zlewki – zestaw np. zestaw 5-6 zlewek o pojemności 50ml, 100 ml,
250 ml, 500 ml, 1000ml

2

Zlewki 600ml

6

Węże gumowe o różnym przekroju fi 0,6 (3), 0,8 (3), 10 (3)

9

Ściskacze do węży 4mm-8mm

6

Siatka z krążkiem ceramicznym 16 x 16cm

6

Stojaki na 6 próbówek z plastikowym ociekaczem

6

6

Stół laboratoryjny wyspowy:
1) wymiary 2000x1200x900 mm (dł. x szer. x wys.) z dostępem
z 4 stron,
2) Blat laminat HPL - z obrzeżem z PCV 2 mm z
zamontowanymi panelami elektrycznymi nablatowymi (4szt
x2 gniazda el. 230V) oraz nadstawką z 2 półkami. Pod blatem
na całej długości zamontowana listwa montażowa maskująca
przewody elektryczne,
3) na osiem stanowisk roboczych – bez szafek podblatowych.
4) Stelaż/konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo
farbą epoksydową,
5) wyposażony dodatkowo w zlew stalowy i baterię sanitarną c/z
woda.
Szafki laboratoryjne laminowane do wymienionego wyżej stołu
laboratoryjnego wyspowego zamykane na zamek patentowy
Odczynniki i
substancje
chemiczne

Zestaw odczynników chemicznych : Aceton 100 ml, alkohol etylowy
(etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml, alkohol etylowy
skażony (denaturat) 500 ml, alkohol propylowy (propanol-2, izopropanol) 250 ml, alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol,
propanotriol) 100 ml, amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda
amoniakalna) 500 ml, azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g,
azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g, azotan(V)sodu (saletra
chilijska) 100 g, azotan(V)srebra 10 g, benzen 100ml, benzyna
ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) 250 ml, bibuła filtracyjna
jakościowa średniosącząca (ark. 60x45 cm) 10 arkuszy, błękit
tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml, bromek
potasu 25 g, chlorek sodu 250 g, chlorek amonu 100 g, chlorek cyny
(II) 25 g, chlorek potasu 250 g, chlorek wapnia 100 g, chlorek
żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml, chlorobenzen 100 ml,
chloroform 100 ml, cyna metaliczna (granulki) 50 g, cynk metaliczny
(granulki) 50 g, cynk metaliczny (pył) 50 g, dwuchromian(VI)potasu
50 g, fenol 25 g, fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml,
formalina 100ml, fosfor czerwony 25 g, fosforan sodu 100 g, glikol
etylenowy 100 ml, glin (metaliczny drut) 50 g, glin (pył) 25 g,
glukoza 50 g, jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, krzemian

1

6

2 zestawy

sodu (szkło wodne) 100 ml, kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, kwas
azotowy(V) (ok.65 %) 250 ml, kwas benzoesowy 25 g, kwas borowy
100 g, kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml, kwas
cytrynowy 100g, kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, kwas
mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, kwas octowy (kwas
etanowy roztwór 80%) 100 ml, kwas oleinowy (oleina) 100 ml, kwas
salicylowy 50g, kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml, kwas
stearynowy (stearyna) 50 g, magnez (metal-wióry) 50 g, magnez
(metal-proszek) 50 g, manganian(VII) potasu (nadmanganian
potasu) 2x100 g, miedź (metal- drut) 100 g, miedź (metal-blaszka
grubość 0,1 mm) 200 cm2, mocznik 50g, nadtlenek wodoru ok.30%
(woda utleniona, perhydrol) 100 ml, naftalen 25 g, octan etylu 100
ml, octan ołowiu(II) 25 g, octan sodu bezwodny 50 g, olej parafinowy
100 ml, oranż metylowy (wskaźnik) 5 g, parafina rafinowana
(granulki) 50 g, paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.,
rodanek amonu 50g, sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g, sączki
jakościowe (średnica 11 cm) 2x100 szt., siarczan (IV)sodu 50g,
siarczan (IV)cynku 100 g, siarczan (IV)glinu 18hydrat 100g,
siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, siarczan(VI)manganu(II)
monohydrat 25 g, siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g,
siarczan(VI)sodu 100g, siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony)
250 g, siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-proszek) 250 g,
siarka 250 g, skrobia ziemniaczana 100 g, sód (metaliczny,
zanurzony w nafcie) 20 g, tiosiarczan sodu 100g, tlenek glinu 50 g,
tlenek magnezu 50 g, tlenek manganu (IV) 25 g, tlenek miedzi(II) 50
g, tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, tlenek wapnia 100g, tlenek
żelaza(III) 50 g, toluen 100 ml, węgiel drzewny (drewno
destylowane) 100 g, węglan potasu bezwodny 100 g, węglan sodu
bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, węglan sodu kwaśny
(wodorowęglan sodu) 100 g, węglan wapnia (grys marmurowyminerał) 250 g, węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g,
wodorotlenek litu 25 g, wodorotlenek potasu (zasada potasowa,
płatki) 100 g, wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g,
wodorotlenek wapnia 250 g, żelazo (proszek) 100g, karbid (węglik
wapnia) 200g
Papierek uniwersalny 1 opakowanie zawiera 100 sztuk

Pomoce
dydaktyczne

6

Oranż metylowy 1 opakowanie 5g

3 opak.

Fenoloftaleina 1 opakowanie 5g

3 opak.

Modele do budowania cząsteczek związków organicznych i
nieorganicznych ( kulki ) zawierające od 190-200 elementów, które
pozwalają na budowę szerokiej gamy struktur. W zestawie: modele
pierwiastków oraz łączniki symbolizujące wiązania.

6

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
- plansza ścienna 160 cm *220 cm wykonana z płótna pcv.

1

Tabela rozpuszczalności – plansza 115cm * 155 cm oprawiona w
rurki pvc, wydrukowana na wysokiej jakości folii

1

1.

