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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
Zadanie nr 1. Wózek szafowy  CPV 33.19.20.00-2 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

 
 

1. 

Wózek szafowy do mycia w myjni 

ALUMINIUM - STAL NIERDZEWNA 
-rama ze STALI NIERDZEWNEJ (1.4301) 

-obudowa z anodyzowanego ALUMINIUM 
-zderzak dolny naokoło wózka (tworzywo PE)w kolorze czarnym 

-zderzak górny na przedniej ścianie (tworzywo PE) w kolorze czarnym 

-wzmocnione drzwi z podwójnej blachy, z silikonowym uszczelnieniem przeciwpyłowym, 
otwierane do kąta 270°, z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą 

magnesów 
-2 pełne półki z aluiminium tworzą 3 komory o równych wysokościach (440 mm) 

półki montowane na stałe, z niewielkim odstępem od ścian bocznych, dla ułatwienia 

odpływu wody 
-ergonomiczne uchwyty na obu ścianach bocznych zespawane z ramą stalową, bez spoin i 

ostrych krawędzi 
- gładkie wnętrze 

-2 kółka stałe, 2 kółka obrotowe z blokadą, o średnicy 200 mm, niebrudzące, z elastyczną 
powierzchnią jezdną, 

łożyska kulowe z zabezpieczeniem przeciwpyłowym, 

-obciążenie: ok. 250 kg, waga: 107 kg 
-wymiary: 1440 x 745 x 1735 mm 

(szer. / gł. / wys.) 
-wymiary półek: 1285 x 645 mm (szer. / gł.) 

/S: wyposażony w komponenty przystosowujące wózek do mycia w myjni: 

- dwupunktowa zasuwa (RGAE HS) z uszczelnieniem wodoodpornym 
- zamek do drzwi (RGEE HSES) do dwupunktowej zasuwy 

(zamiast zwykłego zamka umieszczonego 
centralnie) 

- kółka w oprawie ze stali nierdzewnej (BS200EE42) 
(zamiast kółek w oprawie ocynkowanej) 

 

 

 
 

 
 

4 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę 
 

Zadanie nr 2. Pojemniki transportowe CPV 33.19.20.00-5 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

1. Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą na zawiasach  poj. 76 l  

Wymiary Zewnętrze dł. 810 mm x szer. 400 mm x wys. 340 mm 
-z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 

- odporne na działanie temperatur od -20° C do +90 ° C 
- plombowane 

20 szt. 

2. Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą na zawiasach  poj. 58 l  

Wymiary Zewnętrze dł. 610 mm x szer. 400 mm x wys. 340 mm 
-z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 

- odporne na działanie temperatur od -20° C do +90 ° C 
- plombowane 

10 szt. 

3. Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą na zawiasach poj. 38 l  

Wymiary Zewnętrze dł. 610 mm x szer. 400 mm x wys. 240 mm 
-z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 

- odporne na działanie temperatur od -20° C do +90 ° C 
- plombowane 

40 szt. 

4. Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą na zawiasach poj. 29 l  

Wymiary Zewnętrze dł. 610 mm x szer. 400 mm x wys. 190 mm 
-z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 

- odporne na działanie temperatur od -20° C do +90 ° C 

- plombowane 

40 szt. 
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5. Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą na zawiasach poj. 16 l  
Wymiary Zewnętrze dł. 410 mm x szer. 300 mm x wys. 190 mm 

-z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 

- odporne na działanie temperatur od -20° C do +90 ° C 
- plombowane 

30 szt. 

6. Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą na zawiasach poj. 5 l  
Wymiary Zewnętrze dł. 410 mm x szer. 300 mm x wys. 190 mm 

-z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością 

- odporne na działanie temperatur od -20° C do +90 ° C 
- plombowane 

10 szt. 

7. Plomby jednorazowe odpowiednie do wszystkich pojemników 12000 szt. 

8. Kieszenie na etykiety samoprzylepne otwarte z 3 stron dł. 175mm x szer. 105 mm  150 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę 

 
Zadanie nr 3. CPV 33.19.20.00-2 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

1. 

Wózek nieiniekcyjny do kontenerów, wymiary  1150 mm  głębokość, szerokość 872 mm, 

wysokość 1743 mm, stal nierdzewna, kompatybilny z myjnią CS750 Belimed 

1 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę 

 
Zadanie nr 4. CPV 33.19.20.00-2 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

1. Stół roboczy z półką po blatem, wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej dł. 1200, 

gł. 650, wys. 850 mm 

3 szt. 

2. Stół roboczy z półką pod blatem dł. 2000, gł. 650, wys. 850 mm, wykonany ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej 

2 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę 
 

Zadanie nr 5. CPV 33.19.20.00-2 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

1. Wózek  z blatem roboczym do transportu i pracy, dwupółkowy ze stali nierdzewnej, 
wymiary blatu dł. 1200, gł. 600 mm 

4 szt. 

2. Regał magazynowy pięciopółkowy, pojedynczy, chromowany z półkami ażurowymi 
1520/610/1820 mm 

2 szt. 

3. Regał magazynowy pięciopółkowy, pojedynczy, chromowany z półkami ażurowymi 
1220/610/1820 mm 

8 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę 
 

Zadanie nr 6. CPV 33.19.20.00-5 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

1. 

Etykiety Triplex do systemu Proces, dwuzrywalna, trójdzielna, odporna na czynniki 

sterylizacji parowej do 135oC, formaldehydowej, plazmowej: wyposażona w kod kreskowy 
startowy wprowadzający kod kreskowy etykiety do systemu 

 

300 rol. 

2. Kalka do drukarki termo transferowej Argox do systemu Proces -300 m. Wydruk odporny 
na warunki sterylizacji 

70 rol. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 rolkę 

 
 


