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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 ZADANIE NR 1   

 Meble medyczne i niemedyczne   

 CPV meble 39. 00.00.00.-2; niemedyczne 39.13.00.00.-2.; medyczne 
33.19.20.00.-2. 

  

L.p. Nazwa pomieszczenia- typ mebli j.m. Ilość 

  Poczekalnia 001     

1. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 9 

  Gabinet USG 002- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  

    

2. Biurko lekarskie 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- blat laminowany, 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm 

szt. 2 

3. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

4. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

5. Szafa lekarska                                                                         
- dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek 
- wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000mm 

szt. 1 

6. Szafka pod drukarkę 
- skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, 
- na nóżkach 120 mm 
- wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm 

szt. 1 

  Gabinet USG 003- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  

    

7. Biurko lekarskie 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- blat laminowany, 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm 

szt. 1 

8. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

9. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

10. Szafa lekarska                                                                        - 
jednodrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek 
- wymiary szer. 600 x głęb. 450 x wys. 2000mm 

szt. 1 

11. Szafka pod drukarkę 
- skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, 
- na nóżkach 120 mm 
- wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm 

szt. 1 

  Pokój Technika Dyż. 006 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji 
płycinowej wg załącznika nr 1.1 
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12. Biurko wyposażone: 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary 1100 x 600 x 750 mm 

szt. 1 

13. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

14. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

15. Szafa biurowa zamknięta  
- dwudrzwiowa wypełniona pięcioma półkami, zamykana na zamek, 
- na nóżkach 100mm, 
- wymiary 800 x 420 x 2000 mm 

szt. 1 

16. Kanapa tapicerowana 
- wym: 1900x800 mm 
- wyposażona w pojemnik na pościel, 
- pokrycie tapicerskie z materiału lub skaju do wyboru przez Zamawiającego, 
- na nóżkach chromowanych. 

szt. 1 

17. Stolik meblowy o Ø 600 mm 
-podstawa chromowana  

szt. 1 

18. Komoda  dł. 500 x szer. 350 wys. 750 mm 
korpus zamykany dwudrzwiowo wypełniony jedną półką, 
na nóżkach 100 mm 

szt. 1 

  Pokój Technika Dyż. 007 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji 
płycinowej wg załącznika nr 1.1 

    

19. Biurko wyposażone: 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary 1100 x 600 x 750 mm 

szt. 1 

20. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

21. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

22. Szafa biurowa zamknięta  
- dwudrzwiowa wypełniona pięcioma półkami, zamykana na zamek, 
- na nóżkach 100mm, 
- wymiary 800 x 420 x 2000 mm 

szt. 1 

23. Kanapa tapicerowana 
- wym: 1900x800 mm 
- wyposażona w pojemnik na pościel, 
- pokrycie tapicerskie z materiału lub skaju do wyboru przez Zamawiającego, 
- na nóżkach chromowanych. 

szt. 1 

24. Stolik meblowy o Ø 600 mm 
-podstawa chromowana  

szt. 1 

25. Komoda  dł. 500 x szer. 350 wys. 750 mm 
- korpus zamykany jednodrzwiowo wypełniony jedną półką, 

- na nóżkach 100 mm 

szt. 1 

  Korytarz główny 004 + hol     

26. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 23 

  Pokój Densytometrii 009- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej 
wg załącznika nr 1.2  
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27. Biurko lekarskie 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- blat laminowany, 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm 

szt. 1 

28. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

29. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

30. Szafka pod drukarkę 
- skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, 
- na nóżkach 120 mm 
- wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm 

szt. 1 

31. Szafa lekarska                                                                        
- dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek 

- wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000mm 

szt. 1 

  Magazyn 010- regały ze stali lakierowanej proszkowo      

32. Regał stalowy szer. 800 x gł. 320 x wys. 2000 mm  
- pięć półek z blachy ocynkowanej, 
- półki z płynną regulacją wysokości, 
- nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem, 
- obciążenie półki min. 50 kg 

szt. 3 

33. Regał stalowy szer. 800 x gł. 500 x wys. 2000 mm  
- pięć półek z blach ocynkowanej, 
- półki z płynną regulacją wysokości, 
- nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem, 
- obciążenie półki min. 50 kg 

szt. 4 

  Poczekalnia 011     

34. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 10 

35. Stół o wym. 600 x 600 x 750 mm- blat laminowany okleinowany 
obrzeżem ABS- na nogach chromowanych fi 60 

szt. 1 

  Gabinet RTG -012- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2 

    

36. Wieszak na fartuchy ołowiane wg załącznika nr 1.4 poz. 3  szt. 2 

37. Szafka jezdna 
- korpus szafki wypełniony pod blatem dwiema szufladami, 
- pod szufladami korpus otwarty wypełniony jedna półką, 
- kółka wyposażone w minimum dwa hamulce, 
- wym. 800 x 500 x 850 mm 

szt. 2 

38. Szafka wisząca 
- dwudrzwiowa wypełniona dwiema półkami 
- zamykana na zamek, 
- wym. 800 x 350 x 730 mm 

szt. 1 

  Sterownia 013- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  
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39. Lada sterowni jednoosobowa narożna (kształt blatu dostosowany do ściany i 
wejścia) Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm posadowiony na 
stelażu metalowym malowanym proszkowo  wym: dł. 1800x szer. 800 x 600 x 
500x wysokość lady po obmiarach ze względu na wstawienie stacji bazowych 
do aparatu RTG oraz przyjęciu podestów jezdnych na stację komputerową. 
Wykonanie wg indywidualnego projektu wnętrz poprzedzone obmiarami z 
natury i uzgodnieniami z Zamawiającym, w celu nadania właściwych gabarytów 
i funkcji przyszłej zabudowy. 

szt. 1 

40. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

  Kabina 014 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg 
załącznika nr 1.1 

    

41. Płyta ścienna z 4-ma wieszakami na ubrania    1 

42. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

  Gabinet USG 015- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  

    

43. Biurko lekarskie 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- blat laminowany 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary dł. 1300 x głęb. 600 x wys. 750mm 

szt. 1 

44. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

45. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

46. Szafa lekarska                                                                        - 
dwudrzwiowa wypełniona 5-ma półkami, zamykana na zamek 
- wymiary szer. 800 x głęb. 450 x wys. 2000mm 

szt. 1 

47. Szafka pod drukarkę 
- skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami wypełniona jedną półką, 

- na nóżkach 120 mm 
- wymiary szer. 450 x głęb. 350 x wys. 600 mm 

szt. 1 

  Pokój Lekarza dyżurnego 016 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji 
płycinowej wg załącznika nr 1.1 

    

48. Biurko wyposażone: 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary 1300 x 600 x 750 mm 

szt. 1 

49. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

50. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

51. Szafa biurowa  

- jednodrzwiowa, zamykana na zamek 
- wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, 
- wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, 
- na nóżkach 100 mm, 
- wymiary 600 x 420 x 2000 mm 

szt. 1 

52. Szafa ubraniowa 
- jednodrzwiowa, zamykana na zamek 
- wypełniona jedną półką od góry rozstaw 24 cm, drążkiem wieszakowym 
-- na nóżkach 100 mm, 
- wymiary 600 x 420 x 2000 mm 

szt. 1 
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53. Kanapa tapicerowana 
- wym: 1900x800 mm 
- wyposażona w pojemnik na pościel, 
- pokrycie tapicerskie z materiału lub skaju do wyboru przez Zamawiającego, 
- na nóżkach chromowanych. 

szt. 1 

54. Stolik meblowy o Ø 600 mm 
-podstawa chromowana  

szt. 1 

55. Komoda  dł. 500 x szer. 350 wys. 750 mm 
- korpus zamykany dwudrzwiowo wypełniony jedną półką, 
- na nóżkach 100 mm 

szt. 1 

  Pokój opisów 019- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej 
wg załącznika nr 1.1 

    

56. Biurko dwustanowiskowe - blat lekko zaokrąglony w miejscu styku ściany 
- jeden kontener jezdny na kółkach wypełniony czterema szufladami 
zamykanymi zamkiem centralnym, 
- dwa ruchome podesty pod stacje komputerowe, 
- dwa wysuwane blaty z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na okablowanie 
- na nóżkach 100mm, 

- wymiary 3000 x 700/900 x 750mm, 
- w pomieszczeniu występuje duży kanał wentylacyjny  220 x 224mm , tym 
samym stanowisko wyżej wymienione trzeba dostosować wg indywidualnego 
projektu poprzez dokonanie dodatkowych pomiarów i uzgodnień z 
Zamawiającym 

szt. 1 

57. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 2 

58. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

59. Szafa biurowa  
- dwudrzwiowa, zamykana na zamek 
- wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, 
- wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, 
- na nóżkach 100 mm, 
- wymiary 800 x 420 x 2000 mm 

szt. 1 

  Pomieszczenie gospodarcze 020      

60. Szafa na środki dezynfekcyjne 
- dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo,  
- wyposażona w 5 półek przestawnych,  
- szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-
wygłuszającymi, 
- wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających 
gromadzenie się brudu, 
- drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową 
wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil, 
- szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w 
zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie, 
-  wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, 
- wymiary szer. 800 x głęb. 500 x wys. 2000 mm 

szt. 1 

61. Regał stalowy szer. 800 x gł. 500 x wys. 2000 mm  
- pięć półek z blachy ocynkowanej, 
- półki z płynną regulacją wysokości, 
- nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem, 
- obciążęnie półki min. 50 kg 

szt. 1 

  Pokój opisów 021- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej 
wg załącznika nr 1.1 
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62. Biurko dwustanowiskowe  
- dwa stałe kontenery wypełnione czterema szufladami zamykanymi zamkiem 
centralnym, 
- z dwiema szafkami otwartymi również z tyłu biurka pod stacje komputerowe, 
- dwa wysuwane blaty z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na okablowanie, 
- na nóżkach 100mm, 
- wymiary 2880 x 700 x 750mm, 

szt. 1 

63. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 2 

64. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

65. Szafa biurowa  
- dwudrzwiowa, zamykana na zamek 
- wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, 
- wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, 
- na nóżkach 100 mm, 
- wymiary 800 x 420 x 2000 mm 

szt. 1 

  Kabina 022 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej wg 
załącznika nr 1.1 

    

66. Płyta ścienna z 4-ma wieszakami na ubrania    1 

67. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 1 

  Sterownia 024- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  

    

68. Lada sterowni. Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm 
posadowiony na stelażu metalowym malowanym proszkowo  wymiar 900x500 
mm, wysokość lady uzależniona od sprzętu który będzie umieszczony pod ladą, 
podesty na kółkach z hamulcami pod sprzęt wymagany do podłączenia pulpitu 
sterowniczego jak również baz komputerowych. Wykonanie wg indywidualnego 
projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 

szt. 1 

69. Lada sterowni. Blat mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm 

posadowiony na stelażu metalowym malowanym proszkowo  wymiar lady 1200 
x 500 wysokość lady uzależniona od sprzętu który będzie umieszczony pod ladą, 
podesty na kółkach z hamulcami pod sprzęt wymagany do podłączenia pulpitu 
sterowniczego jak również baz komputerowych. Wykonanie wg indywidualnego 
projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 

szt. 1 

  Pokój Kierownika 025 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji 
płycinowej wg załącznika nr 1.1 

    

70. Biurko wyposażone: 
- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary 1400 x 650 x 750 mm 

szt. 1 

71. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

72. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 2 

73. Szafa biurowa  
- dwudrzwiowa, zamykana na zamek 
- wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, 
- wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, 
- na nóżkach 100 mm, 
- wymiary 800 x 420 x 2000 mm 

szt. 2 
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  Pokój Kierownika 026 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji 
płycinowej wg załącznika nr 1.1 

    

74. Biurko wyposażone: 

- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- wymiary 1400 x 600 x 750 mm 

szt. 1 

75. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

76. Krzesło na stelażu metalowym  
wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 2 

77. Szafa biurowa  
- dwudrzwiowa, zamykana na zamek 
- wypełniona czterema półkami z rozstawem co 35 cm, 
- wypełniona jedną półką z rozstawem 14,5 cm, 
- na nóżkach 100 mm, 
- wymiary 800 x 420 x 2000 mm 

szt. 2 

  Przygotowanie Pacjenta 027 - meble medyczne o konstrukcji 
aluminiowej wg załącznika nr 1.2 

    

78. Zabudowa przyścienna dł. 2200 x głęb. 600 x wys. 850 mm 
- pierwszy segment 800x 600x 850 mm dwudrzwiowy z półką, 
- drugi segment 800 x 600 x 850 mm wypełniony czterema szufladami, 
- trzeci segment 600x 600 x 850mm na lodówkę podblatową (lodówkę 
dostarcza Wykonawca wg załącznika nr 1.4 poz. 4 ), 
- całość pokryta jednolitym blatem mineralno akrylowym typu corian o gr. 
min.30 mm wykończonym tylnym randem o wysokości 40 mm, 
- na nóżkach 120 mm 

szt. 1 

79. Zabudowa szafek (wisząca) dł. 2200 x głęb. 350 x wys. 730 mm 
- dwa segmenty 800 x 350 x 730 mm dwudrzwiowe wypełnione każdy dwiema 
półkami, 
- trzeci segment 600 x 350 x 730 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema 
półkami 

szt. 1 

80. Biurko wyposażone: 

- stały kontener z 4-ma szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, 
- blat mineralno akrylowy typu corian 
- z szafką otwartą również z tyłu biurka pod stację komputerową, 
- wysuwany blat na prowadnicah z płyty meblowej na klawiaturę, 
- wykonane i zabezpieczone przelotki na przewody, 
- na nóżkach 120mm, 
- wymiary 1100 x 600 x 750 mm 

szt. 1 

81. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 1 

  Gabinet TK 028- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  

    

82. Szafka  
- skrzynia pod blatem zamykana drzwiczkami i szufladą wypełniona jedną półką, 
blat laminowany  
- na nóżkach 120 mm 
- wymiary szer. 600 x głęb. 450 x wys. 800 mm 

szt. 1 

83. Zabudowa szafek (wisząca) dł. 1400 x głęb. 350 x wys. 730 mm 
- jeden segment 800 x 350 x 730 mm dwudrzwiowe wypełnione każdy dwiema 
półkami, 
- drugi segment 600 x 350 x 730 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema 
półkami 

szt. 1 

  Sterownia 029- meble medyczne o konstrukcji aluminiowej wg 
załącznika nr 1.2  

    



8 
znak sprawy: EP/220/9/2018 

84. Lada sterowni dwuosobowa (kształt blatu dostosowany do ściany i wejścia) Blat 
mineralno-akrylowy typu corian o gr. min. 30 mm posadowiony na stelażu 
metalowym malowanym proszkowo  wym: 2600x700 mm wysokość 
dostosowana do sprzętu zamontowanego pod ladą sterowniczą należy przyjąć 
podesty jezdne na sprzęt typu bazy komputerowe. Wykonanie wg 
indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiającym  

  1 

85. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 2 

86. Szafa otwarta   
- bez drzwi wyposażona w pięć przestawnych półek, 
- na nóżkach 100 mm 
- wym. 800 x 320 x 2000mm 

szt. 1 

  Aneks socjalny 00 - meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej 
wg załącznika nr 1.1 

    

87. Zabudowa przyścienna  dł. 1800 x głęb. 600 x wys. 850 mm 
-jeden segment 800 x 600 x 850 mm dwudrzwiowy pod zlewozmywak 
jednokomorowy z ociekaczem + bateria ( dostarcza Wykonawca), 
- drugi segment 600 x 600 x 850 mm na lodówkę podblatową (lodówkę 

dostarcza Wykonawca wg załącznika nr 1.4  poz. 4 ), 
- trzeci segment 400 x 600 x 850 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema 
półkami, 
- całość pokryta jednolitym blatem, wykończonym listwami zabezpieczającymi, 
- na nóżkach 100 mm 

szt. 1 

88. Zabudowa szafek (wisząca) dł. 1800 x głęb. 350 x wys. 730 mm 
- jeden segment 800 x 350 x 730 mm dwudrzwiowy wypełniony dwiema 
półkami, 
- drugi segment 600 x 350 x 730 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema 
półkami, 
- trzeci segment 400 x 350 x 750 mm jednodrzwiowy wypełniony dwiema 
półkami 

szt. 1 

89. Stół o wym. 600 x 600 x 750 mm- blat laminowany okleinowany 
obrzeżem ABS- na nogach chromowanych fi 60 

szt. 1 

90. Krzesło na stelażu metalowym  

wg załącznika nr 1.4  poz. 2 

szt. 4 

  Rejestracja (hol)- meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej 
wg załącznika nr 1.1 

    

91. Lada rejestracji o długości ok. 3500 mm, dwustanowiskowa wyposażona  
w nadstawkę nablatową wypełnioną półkami, dwa kontenery 4-szufladowe, 
dwie szafki otwarte na bazy komputerowe, w blatach wykonane przelotki  
na okablowanie- wykonana zgodnie z indywidualnym projektem wnętrz, 
wykonanie poprzedzone obmiarami z natury i uzgodnieniami wyposażenia  
z Zamawiającym, w celu nadania właściwych gabarytów i funkcji przyszłej 
zabudowie meblowej, 

szt. 1 

92. Szafa na kartoteki medyczne 4-szufladowa, przystosowana do przechowywania 
dwóch rzędów teczek zawieszkowych o formacie A4 poziomo. Korpus szafy 
wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1,5 mm. Fronty szuflad z blachy o 
grubość 1,0 m, natomiast pozostałe elementy  
szuflad z blachy grubości 0,6 mm.  
Wieniec dolny szafy wykonany z blachy ocynkowanej, szafa pomalowana  

w technologii proszkowej Szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych  
o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, zamykane  
na zamek centralny. Maksymalne obciążenie szuflady do 50 kg.                  
Wymiary: 775 x 630 x 1285  

szt. 5 

93. Krzesło obrotowe do biurka 
wg załącznika nr 1.4 poz. 1 

szt. 2 
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 ZADANIE NR 2   

    

 Meble medyczne   

    

    

L.p. Nazwa pomieszczenia - typ mebli j.m. Ilość 

  Gabinet USG 002, 003,015     

1. Kozetka lekarska załącznik nr 1.3 poz. 1 szt. 3 

2. Taboret medyczny jezdny załącznik nr 1.3 poz. 2 szt. 3 

3. Parawan jednoskrzydłowy jezdny załącznik nr 1.3 poz. 3 szt. 3 

    

    

    

 ZADANIE NR 3   

    

 Kosze, dozowniki, podajniki na papier   

    

L.p. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

  Łazienki, Gabinety     

1. Dozownik na mydło w płynie wg załącznika nr 1.5 poz. 1                                     szt. 16 

2. Dozownik na płyn dezynfekujący wg załącznika nr 1.5 poz. 2                                                szt. 8 

3. Kosz na odpady wg załącznika nr 1.5 poz. 3  szt. 30 

4. Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach wg załącznika 1.5 poz. 
4                                                                             

szt. 16 

5. Uchwyt na papier toaletowy wg załącznika nr 1.5 poz. 5                                             szt. 2 

    

    

    

 Zamawiający wymaga min 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu 
gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) - dotyczy całego 

zadania nr 1. 

 Kolorystyka, blaty i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów 
i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 5 dnia od dnia podpisania 

umowy. 

 Montaż asortymentu z zadania nr 3 poz. 1, 2, 4,5 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

 


