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Wykonawcy 

 

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia 

dot.: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 30.10.2020 r. na realizację zamówienia dotyczącego 

zakupu i dostawy niszczarek dokumentów w ramach zadania pn. „Zwiększenie otwartości 

granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia 

granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” PLBU.04.01.00-06-0506/17-00 

współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. 

 

 Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych przekazuje treść wyjaśnienia do opisu 

przedmiotu zamówienia, która ma na celu jednoznaczne określenie wymaganych parametrów 

technicznych dla niszczarek dokumentów. Udzielone wyjaśnienia, są wiążące dla wszystkich 

uczestników postępowania. 

Dostarczana w ramach przedmiotowego zamówienie niszczarka dokumentów ma umożliwiać 

niszczenie papieru, płyty CD, i plastikowych kart zgodnie z normą DIN 66399 odpowiednio na 

poziomach P-4, O-3, T-4, E-3. 

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględniający odpowiednio powyższe 

wyjaśnienie. 

 Marek Fiturski 
Kierownik Zespołu  

ds. Planowania Inwestycji 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup i dostawa niszczarek dokumentów w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie 

otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego 

przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”. 

 

Miejsce dostawy: drogowe przejście graniczne w Zosinie. 

Użytkownik: Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa 

 

Ilość: 4 sztuki. 

Producent: …………..…………………………………………………….  

        (należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem) 

 

 

Typ/Model: …………………………………………………………..…… 

         (należy podać informacje zgodne z oferowanym urządzeniem) 

 

Niszczarka dokumentów 

Lp. Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne) 

1.  Niszczarka dokumentów, fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 r. 

Urządzenie musi być aktualnie produkowane , powszechnie dostępne na rynku polskim i 

nie może być to urządzenie specjalnie skonstruowane na potrzeby niniejszego zamówienia 

lub zmodyfikowane bazując na urządzeniach powszechnie dostępnych. 

2.  Urządzenie posiadające silnik indukcyjny o mocy minimum 400 W i przystosowane do 

pracy ciągłej minimum 4 godziny. 

3.  Szerokość wejścia min. 230 mm. 

4.  Cięcie w systemie paskowo-odcinkowym na ścinki o maksymalnej powierzchni ścinka  

160 mm2   i szerokości paska maksimum 6 mm. 

5.  Poziom bezpieczeństwa min. P-4, O-3, T-4, E-3 (DIN 66399: P-4/ O-3/T-4/ E-3) 

6.  Urządzenie wyposażone w jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami. 

7.  Niszczony materiał: papier, płyty CD, zszywki, spinacze, plastikowe karty. 

8.  Start/Stop automatyczny – fotokomórka. 

9.  
Ilość arkuszy A4 niszczonych jednorazowo - min. 15 szt. 

10.  Funkcja cofania. 

11.  Auto stop przy zacięciu papieru lub zapełnieniu kosza. 

12.  Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu. 
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13.  Pojemność kosza na ścinki min. 38 l. 

14.  Dioda sygnalizująca przepełnienie kosza, otwarte drzwiczki/wyjęty kosz, zacięcie. 

15.  Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. 

16.  Obudowa pyłoszczelna z okienkiem pozwalającym na kontrolę poziomu napełnienia kosza 

bez jego otwierania. 

17.  Gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce. 

 

 

Oświadczam, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymagania 

Zamawiającego.                                                            

 

                                                                                                                          

      

 …………………………………………… 
(Podpis (y) osoby (osób) upoważnionej (ych)                                                                                                                                           

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 


