
Oznaczenie sprawy: DI.380-7/20 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1) Urządzenie typ 1 szt. 1 spełniające następujące minimalne wymagania 
techniczne: 

 
1- Urządzenie spełniające normę bezpieczeństwa według DIN 66399: min. P-4/O-3/T-

4/E-3/F-1 
2- Możliwość jednorazowego zniszczenia min. 31 kartek A4/70g; 
3- Wydajność cięcia min. 70 mm/sec.; 
4- Moc silnika: min. 920W; 
5- Urządzenie potrafiące niszczyć: papier, karty kredytowe, płyty CD/DVD; 
6- Posiada osobną szczelinę i pojemniki zarówno do niszczenia papieru, jak i nośników 

danych; 
7- Pojemność kosza na ścinki min. 135 L; 
8- Rodzaj cięcia: ścinki maks. wymiarach 3,9x40 mm; 
9- Urządzenie posiada system automatycznego oliwienia noży tnących; 
10- Szerokość szczeliny wejściowej min. 310 mm; 
11- Urządzenie wyposażone w noże odporne na zszywki i spinacze biurowe; 
12- Posiada elektroniczny start/stop; 
13- Automatyczne cofanie przy blokadzie papieru; 
14- Urządzenie posiadające obudowa szafkowa na kółkach; 
15- System oszczędzania energii – wymagany zerowy pobór prądu w trybie czuwania; 
16- Poziom głośności przy maksymalnym obciążeniu maks. 58 dba; 
17- Silnik przystosowany do pracy ciągłej; 
18- Posiadające wielofunkcyjny panel dotykowy – dotknięcie panelu uruchamia wybraną 

funkcję urządzenia; 
19- Wyposażone w jednoelementowe hartowane wałki tnące; 
20- Napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją; 
21- Gwarancja na urządzenie min. 3 lata, dożywotnia gwarancja na noże tnące. 

 
2) Urządzenie typ 2 szt. 2 spełniające następujące minimalne wymagania 

techniczne: 
1- Urządzenie spełniające normę bezpieczeństwa według DIN 66399: min. P-4/O-3/T-

4/E-3/F-1 
2- Możliwość jednorazowego zniszczenia min. 17 kartek A4/70g; 
3- Wydajność cięcia min. 70 mm/sec.; 
4- Moc silnika: min 500W; 
5- Urządzenie potrafiące niszczyć: papier, karty kredytowe, płyty CD/DVD; 
6- Pojemność kosza na ścinki min. 60 L; 
7- Rodzaj cięcia: ścinki o maks. wymiarach 3,5x30 mm; 
8- Szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm; 
9- Urządzenie wyposażone w noże odporne na zszywki i spinacze biurowe; 
10-  Automatyczny start/stop; 
11-  Automatyczne cofanie przy blokadzie papieru; 
12-  Obudowa szafkowa na kółkach; 
13-  System oszczędzania energii – wymagany zerowy pobór prądu w trybie czuwania; 
14-  Poziom głośności przy maksymalnym obciążeniu maks. 61 dba; 
15-  Silnik przystosowany do pracy ciągłej; 
16-  Wyposażone w jednoelementowe hartowane wałki tnące; 
17-  Napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją; 
18-  Gwarancja na urządzenie min. 3 lata, dożywotnia gwarancja na noże tnące. 

 
3) Urządzenie typ 3 szt. 1 spełniające następujące minimalne wymagania 

techniczne: 
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1- Urządzenie spełniające normę bezpieczeństwa według DIN 66399: min.  P-4//T-4/E-

3/F-1; 
2- Możliwość jednorazowego zniszczenie min. 14 kartek A4/70g 
3- Wydajność cięcia min. 35 mm/sec.; 
4- Urządzenie potrafiące niszczyć: papier, karty plastikowe, zszywki i spinacze; 

5- Rodzaj cięcia: ścinki o maks. wymiarach 3,5x40 mm; 
6- Moc silnika: min. 250W; 
7- Pojemność kosza na ścinki min. 38 litrów; 
8- Szerokość szczeliny wejściowej min. 230 mm; 
9- Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny bez konieczności postoju; 
10- Zerowy pobór prądu w trybie czuwania; 
11-  Poziom głośności przy maksymalnym obciążeniu maks. 55 dba; 
12-  Wyposażone w okno w obudowie umożliwiające kontrolę poziomu napełnienia 

kosza; 
13-  Pojemnik na ścinki niewymagający stosowania worków 
14-  Automatyczne cofanie przy blokadzie papieru; 
15-  Noże tnące odporne na zszywki i spinacze; 
16-  Gwarancja na urządzenie min. 3 lata, dożywotnia gwarancja na noże tnące. 

 


