
                                   Załacznik nr 3 do Tomu III SWZ

Lp.
Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówenia 

Ilość

(szt/kompl)

1 Wiertarka stołowa- 

Wiertarka stołowa kolumnowa -  przystosowana do wiercenia w metalach 

od aluminium i jego odlewów, poprzez metale kolorowe, aż do metali 

wysokogatunkowych. Urządzenie fabrycznie nowe ma posiadać 
następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 

500W, napięcie 230 V, średnica uchwytu: min. do Ø 16 mm, regulacja 

uchwytu w zakresie min. 3 - 16 mm, posuw wrzeciona min. 65 mm, ilość 
prędkości - min.10, mocowanie uchwytu: MT II, odległość wrzeciona do 

stołu min. 450 mm, odległość wrzeciona do podstawy min. 630 mm, 

rozmiar stołu min. 270 x 270 mm, średnica kolumny min. 55 mm, stół 

oraz podstawa winny być odlane z żeliwa, wiertarka winna posiadać 
frontowy włącznik, oraz włącznik zabezpieczeniowy umiejscowiony 

wewnątrz skrzyni przełożeń pasowych, wysokość stołu wiertarki winna 

posiadać regulację regulowaną dzięki zębatemu systemowi 

regulacyjnemu, pochył stołu winien wynosić min.  wynosi +/- 45, wiertarka 

powinna posiadać wskaźnik laserowy zwiększający precyzję pracy. Wraz 

z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku 

polskim. Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 
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2 Piła tarczowa

Piła tarczowa do metalu urządzenie fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 1500 

W, napięcie 230 V, silnik winien być wyposażony w  elektroniczną funkcją 

łagodnego rozruchu, oraz być przystosowany do znacznych obciążeń 

przy cięciu metalu, prędkość bez obciążenia: min. 1300 obr/min, średnica 

tarczy 355 mm, średnica cięcia pod kątem 45/90 stopni 65/70 mm, 

zakres cięcia profili kwadratowych: pod kątem 45/90 - 60x60/70x70 mm, 

masa max. 23 kg, Urządzenie powinno być ponadto  wyposażone w  

tarcze 355 mm z węglikami spiekanymi do metalu, sześciokątny klucz 

trzpieniowy, komplet szczotek węglowych wraz z urządzeniem powinna 

być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim, Piła powinna 

posiadać min. 24 miesiące gwarancji.
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3 Szlifierka kątowa

Szlifierka kątowa - urządzenie  fabrycznie nowe posiadające następujące 

parametry minimalne: moc przyłączeniowa silnika min. 900 W, napięcie 

230 V, prędkość bez obciążenia min. 10 000 obr/min,  średnica tarczy: 

125 mm, waga max. 2,5 kg, Urządzenie powinno być ponadto  

wyposażone w  tarcze 125 mm z węglikami spiekanymi do metalu. Wraz 
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wyposażone w  tarcze 125 mm z węglikami spiekanymi do metalu. Wraz 

z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku 

polskim, Szlifierka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji.

4
Wiertarka sieciowa 

z udarem

Wiertarka sieciowa z udarem - urządzenie fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: moc przyłączeniowa  min. 700 W, 

napięcie 230 V, obroty regulowane elektronicznie w minimalnych 

zakresach na biegu jałowym: 0 - 3200 obr./min, częstotliwość  udarów na 

biegu jałowym: 0 - 48000 /min, blokada wrzeciona, sprzęgło 

przeciążeniowe,, max. średnica wiercenia w betonie - min. 16 mm, max. 

średnica wiercenia w stali min. 13 mm, max.  średnica wiercenia w 

drewnie min. 30 mm, uchwyt SDS, oraz możliwość wymiany uchwytu – 

do wierteł, uchwytem cylindrycznym do ø 13, waga urządzenia max. 2,5 

kg, urządzenie winno znajdować sie w dedykowanej walizce. Wraz z 

urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja w języku polskim. 

Wiertarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji
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5 Pilarka elektryczna

Pilarka tarczowa ręczna - urządzenie  fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: moc znamionowa min. 1600 W, 

prędkość obr. na biegu jałowym min. 5500 obr./min,  zdolność cięcia przy 

90° min. 60 mm, zdolność cięcia przy 45°/ min. 30 mm, średnica tarczy 

min. 190 mm, średnica otworu tarczy 16 mm, waga max 4,5  kg, 

urządzenie powinno znajdować sie w dedykowanej walizce oraz powinno 

być wyposażone w tarcze z zębami z węglików spiekanych. Wraz z 

urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku 

polskim. Pilarka powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji
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6
Giętarka ręczna do 

blachy

Giętarka ręczna do blachy urządzenie fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne : giętarka winna być wykonana z 

żeliwa malowanego proszkowo minimalna  szerokość robocza: 900 mm, 

minimalna grubość blachy: 1 mm, minimalny kąt zaginania: 

130°.Urządzenie  powinno posiadać min. 24 miesiące gwarancje.
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7
Betoniarka 

wolnospadowa

Betoniarka - urządzenie  fabrycznie nowe posiadające następujące 

parametry minimalne: pojemność całkowita min. 125l, pojemność 
robocza 90-100, moc silnia  min. 500W, prędkość obrotowa: 26 obr./min, 

napięcie: 230V, silnik winien być  wyposażony w zabezpieczenie przeciw 

przegrzaniu, żeliwny wieniec i zębatka napędzająca, przechył za pomocą 

koła z tarczą ryglującą, ręczna blokada przechyłu bębna, silnik betoniarki 

w klasie ochrony IP, osłona mechanizmu wieńca, wraz z urządzeniem 

powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Betoniarka 

powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji
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8
Prościarka mechaniczna 

o napędzie ręcznym

Prościarka mechaniczna do drutu o napędzie ręcznym - urządzenie  

fabrycznie nowe posiadające następujące parametry minimalne : 

przeznaczenie do drutu o grubości 6 - 8mm, wykonana z min. 7 

łożyskowanych, regulowanych rolek ulepszanych cieplnie, , Wraz z 

urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi  w języku 

polskim. Prościarka  powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji
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9 Nożyce dźwigniowe

Nożyce dźwigniowe do cięcia prętów; urządzenie fabrycznie nowe 

posiadające następujące parametry minimalne: średnica cięcia - miękkie 

materiały min 12 mm (<19 HRC), twarde materiały min. 9 mm (<40 HRC), 

długość ramienia min. 90 cm, nożyce winny posiadać regulowane śruby 

pozwalajace zoptymalizować ustawienie szczęki, aby długotrwale 

utrzymywać odpowiednią wydajność cięcia, ostrza nożyc winny być 
poddane obróbce cieplnej, nożyce powinny posiadać stalową konstrukcję 

z nitowanymi uchwytami oraz ergonomicznymi rączkami zapewniającymi  

komfort pracy. Waga max. 4,5 kg. Wraz z urządzeniem powinna być 
dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Nożyce  powinna 

posiadać min. 24 miesiące gwarancji.
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10 Nożyce ręczne

Nożyce ręczne do prętów -  urządzenie fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: nożyce przeznaczone do ciecia 

prętów o średnicy min. do 12mm. Szczęki winny być wykonane ze stali 

chromowo-molibdenowej poddane obróbce cieplne, nożyce winny 

posiadać ręczną regulację luzów między ostrzami, długość całkowita 

max.750mm, nożyce powinny posiadać ergonomiczne gumowe nakładki 

na rękojeści. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja 

obsługi w języku polskim. Nożyce powinny posiadać min. 24 miesiące 

gwarancji
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11
Giętarka mechaniczna 

do prętów

Giętarka mechaniczna do prętów - urządzenie  fabrycznie nowe 

posiadające następujące parametry minimalne: giętarka winna być 
przeznaczona  do gięcia prętów zbrojeniowych, drutu gładkiego, drutu 

żebrowanego, pręta kwadratowego, płaskownika, itp., zasilanie 230 V, 

moc znamionowa 1600 W, min. średnica pręta giętego zbrojeniowego w 

zakresie  od 4 do 25 mm, giętarka  powinna posiadać możliwość  
jednorazowego gięcia więcej niż jednego pręta min. 5 prętów o średnicy 

10 mm, urządzenie powinno posiadać precyzyjna regulację gięcia w 

zakresie min: od 0 do 180 stopni, sterowanie winno odbywać się  za 

pomocą dwóch nożnych przycisków, urządzenie powinno posiadać 
osłony zabezpieczające przed ruchomymi częściami roboczymi zgodne z 

wymogami BHP, cztery składane uchwyty transportowe oraz dedykowaną 

metalową skrzynia transportową. Waga max. 95 kg. Wraz z urządzeniem 

powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Giętarka 

powinna posiadać min. 24 miesiące gwarancji. 
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12
Giętarka ręczna do 

prętów

Giętarka ręczna dokrętów - urządzenie fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: giętarka przeznaczona do gięcia   w 

rowku prętów gładkich i żebrowanych do średnicy 12 mm, elementem 

gnącym powinna być  hartowana stalowa rolka a rdzeń giętarki 

hartowany, urządzenie powinno być wyposażone  w dwa zderzaki do 

ustawiania długości giętego pręta, na wyposażeniu giętarki powinna 

znajdować się wkładka redukująca szczelinę w rdzeniu, rdzeń z rowkiem 

o głębokości min 25mm ma umożliwiać  gięcie kilku małych prętów 
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prętów o głębokości min 25mm ma umożliwiać  gięcie kilku małych prętów 

jednocześnie, giętarka na wyposażeniu powinna posiadać regulowany 

zderzak ograniczający ruch rączki,  ułatwiający gięcie prętów pod kątem 

90
O 

, długość ramienia gnącego wynosi min 600mm, masa urządzenia 

max 12kg. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja 

obsługi w języku polskim. Giętarka powinna posiadać min. 24 miesiące 

gwarancji. 
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Wibrator wgłębny 

buławowy

Wibrator wgłębny buławowy - urządzenie  fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: moc znamionowa min 2000 W, 

napięcie 230 V, liczba obrotów min 2000 obr/min, długość węża min 4m, 

średnica buławy min 35 mm, poziom hałasu : ciśnienie akustyczne <70 

dB(A), moc akustyczna <85 dB(A) poziom drgań: <2,5 m/s2. Wraz z 

urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku 

polskim. Wibrator powinien posiadać min. 24 miesiące gwarancji.
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14 Wibrator powierzchniowy

Wibrator powierzchniowy urządzenie fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: zasilanie 230V,  moc  min. 120W,  

waga max 5kg,powierzchnia podstawy min. 20 x 30cm prędkość 
obrotowa: min. 2800 obr/min. Wraz z urządzeniem powinna być 
dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Wibrator powinien 

posiadać min. 24 miesiące gwarancji.

2

15 Stół zbrojarski

Stół zbrojarski - profesjonalny stół warsztatowy, fabrycznie nowy o 

następujących parametrach minimalnych: Szerokość  min. 1500mm, 

wysokość min. 800 mm, głębokość min. 700 mm, wyposażony w 

dodatkowe centralne wzmocnienie umożliwiający nośność do min. 

500kg., nogi winny być wykonane z kształtowników stalowych, blat 

powinien być wykonany z antypoślizgowego tworzywa ABS wytrzymałego 

na ciecze. Stół powinien posiadać min. 24 miesiące gwarancji.
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16 Klucze zbrojarskie

Klucz obrotowy do drutu wiązałkowego – fabrycznie nowy klucz 

automatyczny umożliwia szybkie skręcenie drutu do zbrojenia. Winien 

składać się z części roboczej i rączki. Długość uchwytu: 24 cm +/- 1 cm, 

średnica uchwytu 28-30 mm, długość obrotowego elementu: 9,5 cm +/- 

0,5 cm, średnica obrotowej części: 9-10mm, wymiar haczyka min. 30x20 

mm. Klucz powinien posiadać min. 24 miesiące gwarancji.
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17
Obcążki do wiązania 

zbrojenia

Szczypce fabrycznie nowe, mające zastosowanie do  mocowania prętów 

zbrojeniowych za pomocą drutu wiązałkowego, winny pozwalać na 

skręcanie i obcinanie drutu w jednej operacji, szczypce powinny być 
wykonane ze stali narzędziowej wysokiej jakości, kutej i hartowane 

wielostopniowo, ostrza powinny być dodatkowo hartowane, twardość 
ostrzy min. 60 HRC o min. długości cięcia 25 mm, Zakres cięcia drutu 

średnio - twardego średnica min  3.5 mm, Zakres cięcia drutu twardego 

średnica min. 2 mm, Długość 280 - 300 mm, waga max  550 g. Szczypce 

powinny posiadać min. 24 miesiące gwarancji.
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18 Kozły metalowe

Komplet kozłów metalowych ( 2 szt.) - fabrycznie nowe posiadające 

minimalne parametry techniczne: udźwig   min.150 kg każdy koziołek, 

szerokość powierzchni roboczej min. 650 mm, regulowana wysokość 850-

1300 mm, konstrukcja wykonana z kształtownika kwadratowego, 

podwójną blokadę ramion, składane zawiasy klamrowe / wsparcia, Waga 

kompletu max 15kg.  Kozły powinny posiadać min. 24 miesiące 

gwarancji. 
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19
Szczotka druciana 

(stalowa)

Szczotka druciana - stalowa, ręczna, sześciorzędowa o długości min. 

280 mm, rękojeść powinna być wykonana z  drewna, długość części 

roboczej min. 120 mm, szerokość części roboczej min. 40 mm. grubość 
części roboczej min. 16 mm.
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20

Ręczna pilarka tarczowa 

przenośna z tarczą do 

drewna

Pilarka tarczowa ręczna - urządzenie  fabrycznie nowe posiadające 

następujące parametry minimalne: moc znamionowa silnika min. 1200 

W, prędkość obrotowa min 5000 obr/min, głębokość cięcia min. 50 mm – 

przy kącie 90°, głębokość cięcia min. 35 mm – przy kącie 45°, średnica 

tarczy 160 mm, średnica otworu tarczy 20 mm, ciężar urządzenia max 4 

kg, pilarka powinna posiadać: płynna regulacja kąta pochylenia w 

zakresie min. od 0 do 45° oraz płynna regulacja głębokości cięcia w 

zakresie min. od 0 do 55 mm. Wraz z urządzeniem powinna być 
dostarczona :1 widiową tarczę pilarską 160x20 mm, Prowadnica 

wzdłużna z regulacją szerokości cięcia w zestawie z pilarką, instrukcja 

obsługi w języku polskim. Pilarka powinna posiadać min. 24 miesiące 

gwarancji. 
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21 Komplet wierteł do stali 

Komplet wierteł do stali winien być wykonany z szybkotnącej stali  HSS 

pokrytej tytanem, ilość elementów zestawu min 170 szt. w rozmiarze 

mm: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10 w 

minimalnym zestawieniu : 1 mm - 10 szt.,1,5 mm - 10 szt., 2 mm - 10 

szt., 2,5 mm - 10 szt., 3 mm - 10 szt.,3,5 mm - 10 szt., 4 mm - 10 szt.,4,5 

mm - 10 szt., 5 mm - 10 szt.,5,5 mm - 10 szt.,6 mm - 10 szt., 6,5 mm - 

10 szt.,7 mm - 10 szt.,7,5 mm - 10 szt.,8 mm - 10 szt., 8,5 mm - 5 szt. 9 

mm - 5 szt. 9,5 mm - 5 szt., 10 mm - 5 szt. Wiertła  fabrycznie nowe,  

zapakowane w dedykowane etui oraz  powinny posiadać min. 12 

miesiące gwarancji. 
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22
Komplet wierteł do 

drewna 

Komplet wierteł do drewna winny być wykonane ze stali szybkotnącej, z 

domieszką kobaltu w skład zestawu winny wejść wiertła z uchwytem 

cylindrycznym o średnicach: min.  3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 

8,0mm  i 10,0mm. Wiertła mają być przeznaczone do wiercenia w 

miękkim i twardym drewnie, różnych gatunkach drewna egzotycznego, 

płytach wiórowych i pilśniowych oraz sklejkach oraz być przeznaczone są 

do pracy w temperaturze do min. 650
o 
C, Wiertła winny być zapakowane 

w dedykowane etui oraz powinny posiadać min. 12 miesiące gwarancji.
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23
Komplet wierteł do 

betonu 

Komplet wierteł do betonu, wiertła winny być wyposażone dwu ostrzową 

końcówkę z węglika umożliwiającą  wiercenie w betonie, cegle, 

pustakach i miękkich materiałach oraz wiercenie w fasadach lub świeżym 

betonie. Zestaw powinien się składać  z min 7 wierteł o rozmiarach:4 mm 

długość całkowita 75 mm (długość robocza 40 mm), 5 mm długość 
całkowita 85 mm (długość robocza 50 mm), 6 mm długość całkowita 100 

mm (długość robocza 60 mm), 7 mm długość całkowita 100 mm (długość 
robocza 60 mm), 8 mm długość całkowita 120 mm (długość robocza 80 

mm), 10 mm długość całkowita 120 mm (długość robocza 80 mm) 12 

mm długość całkowita 150 mm (długość robocza 90 mm). Wiertła winny 
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mm długość całkowita 150 mm (długość robocza 90 mm). Wiertła winny 

być fabrycznie nowe, zapakowane w dedykowane etui oraz powinny 

posiadać min. 12 miesiące gwarancji.

24
Zestaw końcówek 

(bitów) do wkrętarki

Zestaw końcówek (bitów) do wkrętarki - bity winny być wykonane ze stali 

stopowej S2 oraz posiadać końcówki 1/4`` oraz o długości min. 25mm w 

skład zestawu powinny wejść minimum następujące elementy: końcówki 

płaskie: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm, końcówki krzyżowe PH0, PH1, 

PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, końcówki sześciokątne  1.5, 2, 2.5, 3, 4, 

5, 5.5, 6, 8 mm, końcówki sześciokątne calowe 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 

1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4", końcówki spline M5, M6, M8, końcówki 

torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, końcówki torx z 

otworem TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT35, TT40, 

końcówki sześciokątne z otworem calowe 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 

5/32", końcówki sześciokątne z otworem 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, końcówka 

kwadrat No0, No1, No2, No3, końcówki  serwisowe 6, 8, 10 mm, 

końcówki trzyskrzydłowy 2, 3, 4 mm, końcówki dwuskrzydłowe 1, 2, 3 

mm, końcówki czteroskrzydłowy 4, 6, 8, 10 mm, uchwyt magnetyczny 60 

mm, adapter do nasadek 60 mm, adapter do nasadek 25 mm, adapter do 

końcówek, uchwyt do haków. Zestaw winnien być zapakowane w 

dedykowane etui oraz posiadać min. 12 miesiące gwarancji.
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25
Zestaw wkrętaków 

ręcznych 

Zestaw wkrętaków ręcznych - zestaw winien składać się minimum z 

następujących elementów :  wkręty płaskie: 8x150 mm, 6x125 mm, 

5x100 mm, 3x75 mm, 2.5x50 mm, 3.0x50 mm, krzyżowe: PH2x125 mm, 

PH1x75 mm, PH00x50 mm, PH0x50 mm, końcówki torx: T6x50 mm, 

T7x50 mm, T8x50 mm, uchwyt do bitów, bity : 4 mm, 5 mm, 6 mm, PH1, 

PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, H4, H5, H6.  grot 

każdego wkrętaka powinien być wykonany ze stali S2 oraz posiadać 
magnetyczną końcówkę. Uchwyt winien być wykoanany z materiału 

zapobiegającego ślizganiu się w dłoni, odpornego na działanie 

chemikaliów, olejów i smarów. Zestaw winien być zapakowane w 

dedykowane etui oraz posiadać min. 12 miesiące gwarancji.

5

26 Zestaw pilników do stali 

Zestaw pilników do metalu winien  zawierać 5 pilników Przeznaczone 

do prac ślusarskich, obróbki stali, żeliwa, metali kolorowych, o 

długościach roboczych  min. 200 mm każdy i przekrojach płaskim, 

kwadratowym, trójkątnym, półokrągłym i okrągłym, długość całkowita 

pilników min.300 mm. Powinny być wykonane z wysokiej jakości  

hartowanej stali stopowej T12. Ergonomiczne uchwyty powinny być 
pokryte tworzywem TPR z  miękkiego, antypoślizgowego 

tworzywa sztucznego zapewniają wygodę i bezpieczeństwo podczas 

pracy. Zestaw winien być  fabrycznie nowy, zapakowany w dedykowane 

etui oraz posiadać min. 12 miesiące gwarancji.

5

27
Ściski ślusarskie 

nastawne

Ściski ślusarskie nastawne - szybkomocujący ścisk śrubowy stalowy w 

kształcie litery C powinien być wykonany ze stali wysokiej jakości 

odkuwanej matrycowo i cynkowanej. Powinien posiadać wrzeciono 

oksydowane z gwintem trapezowym i wahliwą płytką dociskającą oraz  

uchwyt z przetyczką. Powinien posiadać siłę zacisku do min. 22 kN, 

rozpiętość szczęk min. 150 mm, wysięg min. 95 mm. Ściski  fabrycznie 

nowe, muszą  posiadać min. 12 miesiące gwarancji.

10



28
Ściski stolarskie 

nastawne

Ściski stolarskie nastawne winny być wykonane ze stali i posiadać 
drewnianą rączkę, szczęki powinny posiadać osłony zabezpieczające 

obrabiany materiał. Rozmiar narzędzia min. 120X500mm, typ F, rodzaj 

zacisku śrubowy, ściski  fabrycznie nowe  muszą posiadać  min. 12 

miesiące gwarancji. 
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29 Komplet kluczy płaskich 

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich składający się minimum z  15 części 

powinien być wykonany ze stali CrV, hartowane zabezpieczenie przeciw 

korozji 2x nikowane, 1x chromowane. Klucze powinny być min 

następujących rozmiarach 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 mm. 

Klucze fabrycznie nowe, zapakowane w dedykowane etui i muszą 

posiadać  min.12 miesiące gwarancji.

5

30

Komplet kluczy 

nasadowych - 5 

kompletów

Zestaw kluczy nasadowych składający się z min. 25 elementów, powinien 

być wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Rozmiar 

kwadratu napędowego-1/2". W skład zestawu powinny wejść: min. 

grzechotka 1/2" z mechanizm zapadkowym min - 72 zęby, z odgiętą, min. 

18 sztuk nasadek  w rozmiarach min od 10 do 32 mm, 2 szt. nasadek do 

świec 16 mm i 21 mm, przegub uniwersalny, przedłużka min. 125 mm, 

pokrętło z zabierakiem, rękojeść z przegubem min 360 mm. Zestaw musi 

być fabrycznie nowy, zapakowany w dedykowane etui oraz posiadać min. 

12 miesiące gwarancji.

5

31 Młotek murarski

Młotek murarski przeznaczony do podstawowych prac murarskich, t.j. 

wbijanie, pobijanie, podkuwanie, podcinanie, powinien posiadać 
matrycowo kuty obuch z wysokogatunkowej hartowanej stali węglowej, 

trzonek powinien być wykonany z włókna szklanego z antypoślizgową 

rękojeścią, twardość części roboczej obucha min. HRC: 50 – 55, waga 

max. 600g. Młotek powinien być fabrycznie nowy oraz musi  posiadać 
min. 12 miesiące gwarancji.
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32 Piła płatnica

Piła płatnica przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego litego 

suchego drewna, do cięcia laminatów i paneli podłogowych, do pracy 

zarówno w miękkim, jak i twardym drewnie, piła powinna posiadać 
hartowane zęby o zwiększonej trwałości, min. 11zebów/cal, brzeszczot 

piły powinien być  pokryty powłoką która chroni przed korozją oraz 

zmniejsza tarcie podczas cięcia, piła powinna posiadać wbudowany w 

rękojeść kątownik umożliwiający trasowanie pod kątem 45° i 90°, długość 
całkowita min. 550 mm, długość brzeszczotu min  400 mm,  grubość 
brzeszczotu max.1,1 mm. Piła  fabrycznie nowa  musi posiadać min. 12 

miesiące gwarancji.

5

Imadło ślusarskie obrotowe z kowadłem : narzędzie fabrycznie nowe 

posiadające następujące parametry minimalne: imadło powinno być 

33
Imadło ślusarskie 

obrotowe z kowadłem

posiadające następujące parametry minimalne: imadło powinno być 
wykonane z żeliwa, szczęki wykonane ze stali narzędziowej, 

przeznaczone do pracy z wiertarką, frezarką, szerokość szczęk min. 100 

mm, wysokość szczęk min. 20 mm, rozwarcie min. 95 mm, kowadełko 

min. 55x65 mm, możliwość obracania imadła o 90˚. Imadło  fabrycznie 

nowa oraz musi posiadać min. 12 miesiące gwarancji.
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