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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1 zamówienia) 

 
Meble ze stali nierdzewnej i wyposażenie 
Nazwa producenta: ……… 
Nazwa i typ: .................... 
Rok produkcji:…………… 
 
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, 
kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i 
akcesoriów. Żaden element ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był 
wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika 
 
 

Lp. / Nr 
pom. 

OPIS PARAMETRU 

Parametr oferowany  
(proszę podać wielkość lub opisać 

parametr w sposób pozwalający na 
jednoznaczne określenie 

oferowanych produktów. W 
przypadku określenia przez 

Zamawiającego dopuszczalnego 
zakresu lub wartości 

minimalnej/maksymalnej proszę 
podać dokładnie oferowaną 

wartość) 

1 2 3 

DANE TECHNICZNE  

 

Ogólne wymagania dotyczące mebli: 
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane 
świadectwa dopuszczające do eksploatacji w 
pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na 
system mebli. 
Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją 
asortymentową: 
Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 
30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową 
Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów.  
Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm ±5 mm, 
regulowanych w zakresie do 20 mm. Stopki wykonane z 
tworzywa sztucznego. 
Blaty robocze stołów: 
Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Blaty od spodu wzmocnione. 
Komory zlewów wykonane ze stali kwasoodpornej. 
Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię.  
Komory zlewów wraz z blatem tworzą jedną całość, bez 
widocznych połączeń na powierzchni. 
Drzwi wyposażone w zamek oraz w uchwyt typu „C” o  
rozstawie min. 95 mm wykonany ze stali kwasoodpornej. 
Szafki  w układzie zgodnym ze specyfikacją 
asortymentową: 
Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej 
w gatunku 0H18N9 (AISI 304)  
Korpus z blachy stalowej o grubości min. 1 mm. 
Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, 
klejenie lub skręcania elementów korpusów 
Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram 
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wewnętrznych i nitów. 
Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych.  
Drzwi pełne, wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki 
montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad 
poprzez wcisk (nie przyklejana). 
Drzwi  wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” 
wykonany ze stali kwasoodpornej. 
Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 
(AISI 304). 
Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości 
położenia.  
Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szaf 
max. co 50 mm, na wspornikach metalowych z 
zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i 
zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. 
Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe 
wibroizolatory wygłuszające półkę. 
Regały metalowe 
Regały wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 
mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 
304),  
Półki o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm 
Półki pełne montowane na stałe lub regulowane. 
Regały na nóżkach o wysokości 140 mm ± 5 mm, 
regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość 
wypoziomowania regału).  
Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.  
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 

-1.04 Pomieszczenie porządkowe   

1.  

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. 
Szafka wyposażona w jedną przestawną regulowaną półkę. 
Drzwi pełne otwierane skrzydłowo. Wymiary szafki: 100 
cm (szer.) x 60 cm x (wys.) 25 cm (gł.) 
1 szt. 

 

-1.06 Pomieszczenie mycia sprzętu szpitalnego  

2.  

Urządzenie do mycia i dezynfekcji parą wraz z 
akcesoriami 
Dane techniczne 
- moc grzałki: 2300 W, 
- pojemność zbiornika: 4 l +/- 0,5 l, 
- przewód zasilający: 7,5 m +/- 5 cm, 
- ciśnienie pary: 4 bar  
- częstotliwość: 50-60 Hz,  
- napięcie: 220-240 V,  
- ciężar bez wyposażenia: 8 kg +/- 1 kg, 
- ciężar z wyposażeniem: 9,15 kg +/- 1 kg, 
- waga uwzględniająca opakowanie: 11,2 kg +/- 1 kg, 
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 475 x 320 x 275 mm  +/- 
10mm 
Wyposażenie:  
- wąż ze spustem - szt. 1, 
- rury parowe - 1 szt., 
- lejek, 
- rura do przedłużenia - 1 szt., 
- dysza podłogowa z lamelkami - szt. 1, 
- dysza ręczna - szt. 1, 
- dysza power - szt. 1, 
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- dysza punktowa - szt. 1, 

3.  

Mata basenowa 
Wykonana z materiału przyjaznego dla środowiska, który 
jest odporny na niskie i wysokie temperatury, odporny na 
pękanie i długotrwały kontakt z wodą. Spodnia struktura 
maty ma mieć specjalne przestrzenie, które mają za zadanie 
odprowadzanie wody spod maty. Ok. 14 sm2 

 

4.  

Regał medyczny 
Regał medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9. Regał z czterema półkami montowanymi 
na stałe. Wymiary: 210 cm (wys.) x 100 cm (szer.) x 40 cm 
(gł.). 1 szt. 

 

-1.07 Pomieszczenie transportu cateringu  

5.  

Stół roboczy z basenem jednokomorowym. 
Stół roboczy wykonany  ze stali kwasoodpornej w gatunku 
0H18N9. Stół posiadać ma fartuch tylny. Wymiary:  100 
cm (szer.) x 89 cm (wys.) x 60 cm (gł.). 1 szt. 

 

6.  

Stół roboczy 
Stół roboczy dwublatowy, wykonany  ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blat płaski z fartuchem 
tylnym. Wymiary: 160 cm (szer.) x 89 cm (wys.) x 60 cm 
(gł.) . 1 szt. 

 

7.  

Stół roboczy 
Stół roboczy dwublatowy, wykonany  ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blat płaski z fartuchem 
tylnym. Wymiary: 180 cm (szer.) x 89 cm (wys.) x 60 cm 
(gł.) . 1 szt. 

 

8.  

Szafa chłodnicza 
Dwudrzwiowa szafa chłodnicza. Obudowa oraz wnętrze w 
całości wykonane z blachy nierdzewnej. Elektroniczne 
sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. 
Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi. Chłodzenie 
nawiewowe (wymuszone wentylatorem).E 
energooszczędny i cichy agregat skraplający. 
Automatyczne oszranianie Automatyczne odparowanie 
skroplin. Sześć półek rusztowych (metalowe 
plastyfikowane). Samozamykające się drzwi. regulowane 
nogi w zakresie do 50 mm. Pojemność 900l. Zakres temp.: -
2 do +8. Zużycie energii: 3,6 kWh/d. Wymiary: 1200 x 745 
x 1950 1 szt. 

 

-1.09 Pomieszczenie przyjęcia cateringu  

9.  

Stół roboczy 
Stół roboczy dwublatowy, wykonany  ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blat płaski z fartuchem 
tylnym. Wymiary: 150 cm (szer.) x 89 cm (wys.) x 60 cm 
(gł.) . 1 szt. 

 

-1.11 Magazyn  

10.  

Regał medyczny 
Regał medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9. Regał z pięcioma  półkami 
montowanymi na stałe. Wymiary: 180 cm (wys.) x 120 cm 
(szer.) x 45 cm (gł.). 3 szt. 

 

-1.12 Węzeł sanitarny damski  

11.  
Wieszak ścienny 
Wieszak ścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 z pięcioma uchwytami. 1 szt 
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-1.17 Pomieszczenie bielizny brudnej  

12.  

Wózek/ zbieracz pojedynczy 
Stelaż pojedynczy na odpady z pokrywą. Stabilna 
konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej, 
całkowicie spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w 
czystości. Stelaż umożliwiający montaż worków 
plastikowych o pojemności 70-120l.   Mocowanie worka na 
szerokiej gumie na tzw. zakładkę. Pokrywa wykonana z 
wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa. 
Możliwość wyboru koloru tworzywa- min. 8 kolorów do 
wyboru. Pokrywa otwierana za pomocą dźwigni nożnej, 
pokrywa posiadająca regulację kąta otwierania. Wózek 
posiadający mechanizm spowalniający opadanie pokrywy. 
Pokrywa opadać ma bardzo wolno redukując hałas w 
kontakcie z obręczą. 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 
mm. Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.): 410 x 495 x 950 
mm (+/- 10 mm). 1 szt. 

 

-1.19 Pomieszczenie na odpady  

13.  

Szafa chłodnicza 
Moduł alarmowy z sygnalizacją dzwiękową (zbyt wysoka 
temperatura, zbyt niska temperatura, zbyt długi czas 
otwarcia drzwi) rejestrator temperatury wewnątrz 
urządzenia z wyjściem USB do odczytu wbudowany 
agregat chłodniczy korpus izolowany pianką poliuretanową 
drzwi przeszklone z szybą zespoloną chłodzenie 
dynamiczne automatyczne odparowanie skroplin wnętrze 
szafy wykonane z tworzywa w kolorze białym korpus 
zewnętrzny lakierowany na kolor biały 5 półek siatkowych 
stalowych w kolorze białym z możliwością zmiany 
wysokości zawieszenia oświetlenie wnętrza LED zamek 
drzwi. Wymiary: 68 cm x 64 cm x 211 cm. 2 szt. 
 

 

0.04 Portiernia/szatnia  

14.  

Wieszak mobilny 
Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym, 
wieszak na 4 kółkach, 40 uchwytów (20 z każdej strony). 
Wraz z wieszakiem 40 bloczków z numerkami 
wielorazowego użytku. 2 szt. 

 

0.16 Pomieszczenie porządkowe  

15.  

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. 
Szafka wyposażona w jedną przestawną regulowaną półkę. 
Drzwi pełne otwierane skrzydłowo. Wymiary szafki: 80 cm 
(szer.) x 60 cm x (wys.) 30 cm (gł.) 
1 szt. 

 

0.22 Brudownik  

16.  

Regał na kaczki i baseny 
Regał medyczny na kaczki i baseny wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał z czterema 
półkami prętowymi. Wymiary: 80 cm (szer.) x 200 cm 
(wys.) x 40 cm (gł.). 1 szt. 

 

0.23 Pomieszczenie socjalne  

17.  

Kuchenka mikrofalowa 
Sterowanie elektroniczne. Moc 800 W. Poj. 23l. 
Wymiary275x489x354 mm. Waga 13 kg. 1 szt. 

 

 

0.26 Pomieszczenie  
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18.  
Wieszak ścienny 
Wieszak ścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 z pięcioma uchwytami. 2. Szt. 

 

0.29.1 Pomieszczenie  

19.  
Wieszak ścienny 
Wieszak ścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 z pięcioma uchwytami. 13. Szt. 

 

0.33 Przebieralnia pacjentów  

20.  
Wieszak ścienny 
Wieszak ścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 z pięcioma uchwytami. 1. Szt. 

 

0.41 Łazienka pacjenta  

21.  

Regał na kaczki i baseny 
Regał medyczny na kaczki i baseny wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał z czterema 
półkami prętowymi. Wymiary: 80 cm (szer.) x 200 cm 
(wys.) x 40 cm (gł.). 1 szt. 

 

1.13 Pomieszczenie pomocnicze  

22.  

Regał magazynowy 
Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9. Regał z pięcioma  półkami z 
możliwością regulacji rozstawu. Wymiary: 180 cm (wys.) x 
90 cm (szer.) x 45 cm (gł.). 1 szt. 

 

1.16 Zmywalnia  

23.  

Zmywarka z wyparz arką 
Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania wykonana 
ze stali nierdzewnej.  Sterownie elektromechaniczne. 
Napięcie - U : 230/400V 
Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW. Moc zainstalowana : 
5.4/6.9 kW. Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW. Długość cyklu 
pracy : 120/180 sek. Przystosowana do mycia talerzy, szkła, 
tac i pojemników GN 1/1.  Wydajność koszy na godzinę - 
30/h; 24/h. zużycie wody 2,5 l/cykl. w komplecie 3 kosze: 
do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce. 
kosz 500x500 mm. Wymiary:  56,5 cm (szer.) x 68,5 cm 
(gł.) x 83,5 cm (wys.). 1 szt. 
 

 

24.  

Wózek gastronomiczny 
Wózek cateringowy 3-półkowy, wykonany ze stali 
nierdzewnej AISI 430. 
Grubość blachy 0,8 mm  Spawana konstrukcja ma 
gwarantować długotrwałą i bezproblemowa eksploatację 
Półki z przetłoczeniem 10 mm zapobiegającym spadaniu 
przedmiotów z ich powierzchni. 4 skrętne kółka w tym 2 
kółka z hamulcem. Wymiary 110 cm x 60 cm, wys. 85 cm. 
1 szt. 

 

1.18 Pomieszczenie porządkowe  

25.  

Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. 
Szafka wyposażona w jedną przestawną regulowaną półkę. 
Drzwi pełne otwierane skrzydłowo. Wymiary szafki: 80 cm 
(szer.) x 60 cm x (wys.) 30 cm (gł.) 
1 szt. 

 

1.19 Pomieszczenie mycia pacjenta  

26.  
Regał na kaczki i baseny 
Regał medyczny na kaczki i baseny wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał z czterema 
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1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „podać”  będzie traktowany 

jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia 

oferty.  

2. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja 
mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i 
warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od 
podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ± 10%. Każdy mebel należy rozpatrywać razem z projektem 
technologii.  

3. Wymagane materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów 
 

 

półkami prętowymi. Wymiary: 80 cm (szer.) x 200 cm 
(wys.) x 40 cm (gł.). 1 szt. 

1.20 Brudownik  

27.  

Regał na kaczki i baseny 
Regał medyczny na kaczki i baseny wykonany ze stali 
kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał z czterema 
półkami prętowymi. Wymiary: 80 cm (szer.) x 200 cm 
(wys.) x 40 cm (gł.). 1 szt. 

 

1.21 Pomieszczenie na materiały opatrunkowe i sterylne  

28.  

Regał medyczny 
Regał medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9. Regał z pięcioma  półkami 
montowanymi na stałe. Wymiary: 180 cm (wys.) x 120 cm 
(szer.) x 45 cm (gł.). 3 szt. 
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