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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 2 zamówienia) 

 
Meble do zabudowy i wolnostojące 
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 
 
 

Przedmiot 
zamówienia 

Ilość / 
szt.    

Opis przedmiotu zamówienia  

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) 

Kondygnacja podziemna - piwnice  

Szatnia centralna damska - personel  (-1,13) 

Szafa 
ubraniowa z 

ławką 
5 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Szafa wyposażona jest 
w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na 
ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

Wym. 1800x400x490mm. Szafa ustawiona na 
podstawie wyposażonej w ławkę, którą można 

wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV 

 

Szafa 
ubraniowa z 

ławką 
10 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Szafa wyposażona jest 
w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na 
ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

Wym. 1800x400x490mm.. Szafa ustawiona na 
podstawie wyposażonej w ławkę, którą można 

wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV 

 

Ławka  1 
Siedzisko tworzą listwy plastikowe. Wym. 404 x 399 x 

745 mm 
 

Szatnia centralna męska - personel  (-1,15) 
  

Szafa 
ubraniowa z 

ławką 
5 

Szafa ubraniowa bez nóżek. Szafa wyposażona jest 
w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na 
ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

Wym. 1800x400x490mm. Szafa ustawiona na 
podstawie wyposażonej w ławkę, którą można 

wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV 

 

Szafa 
ubraniowa z 

ławką 
10 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Szafa wyposażona jest 
w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na 
ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

Wym. 1800x400x490mm. Szafa ustawiona na 
podstawie wyposażonej w ławkę, którą można 

wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV 

 

Ławka  1 
Siedzisko tworzą listwy plastikowe. Wym. 404 x 399 x 

745 mm 
 

Promorte  śluza (-1,16.1) 
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Krzesło bez 
tapicerki 

1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

1 kondygnacja - parter 
  

Poczekanlnia  (0,02) 
  

Ławka  2 os, 
tapicerowana  

1 

Ławka dwuosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa  
osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane 
Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z 

tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te 
są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne 

ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna 
na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca 

atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia 
tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest 
higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina 

powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z 
normą EN 1021-1/2 

 

Ławka 4 os 
+stolik, 

tapicerowana  
2 

Ławka czteroosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa  
osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane 
Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z 

tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te 
są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne 

ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna 
na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca 

atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia 
tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest 
higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina 

powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z 
normą EN 1021-1/2 

 

Ławka  3 os, 
tapicerowana  

2 

Ławka trzyosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa  
osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane 
Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z 

tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te 
są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne 

ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna 
na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca 

atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia 
tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest 
higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina 

powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z 
normą EN 1021-1/2 
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Ławka 2 os 
+stolik, 

tapicerowana  
2 

Ławka dwuosobowa. Siedzisko i oparcie to dwa  
osobne moduły na bazie sklejki. Tapicerowane 
Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące z 

tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Osłony te 
są mocowane w sposób umożliwiający wielokrotne 

ich demontowanie. tkanina obiciowa: trwała, odporna 
na ścieranie > 300 000 cykli Martindale, posiadająca 

atest trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia 
tkaniny o mniejszej wytrzymałości. Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, atest 
higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina 

powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z 
normą EN 1021-1/2 

 

Portiernia/ szatnia  (0,04) 
  

Wieszak 2 

Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym 
kolor srebrny lub czarny, wieszak na 4 kółkach, 40 
uchwytów ( 20 z każdej strony), dł. 100cm, szer. 
60cm, h=175cm. 40szt. Bloczków z numerami 

wielorazowego użytku. 

 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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Biurko  1 

Biurko o wymiarach: 140 x 80 cm. Blat stołu 
wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. 
Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS 

o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego 
wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi 

biurka wykonane z rury 40x40 o grubości 2mm, w 
nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z 
ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są za pomocą 
śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość 

ich łatwego demontażu. Biurko wyposażone w 
regulatory poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 

15mm. Stelaż malowany proszkowo. Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1. 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4.  Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  

 

Gabinet lekarski   (0,05) 
  

Biurko  
narożne, 160 

x 120 z 
dostawka+fro

ntpanel 

1 

Długość 160cm;głębokość 120 cm wysokość od 72 
cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 

obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 
podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 

1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z 
ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, 

dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego 
demontażu. Biurko wyposażone w regulatory 

poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 60mm. 
Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z 

płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża 
ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko 

wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o 
wym 600x600mm.  
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Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4.  Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego 
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Gabinet lekarski  (0,06) 
  

Biurko  
narożne, 160 

x 120 z 
dostawka+fro

ntpanel 

1 

Długość 160cm;głębokość 120 cm wysokość od 
wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu wykonany z 

płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 
melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. 
Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 

o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 
60mm. Nogi z ramą skręcone są za pomocą śrub 
metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich 

łatwego demontażu. Biurko wyposażone w regulatory 
poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 60mm. 

Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z 
płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża 
ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko 

wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o 
wym 600x600mm.  

 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ).Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  

 

Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa  
80x42x189 

1 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka,Półki mocowane na system  TITUS 
składający się z 2 części: Pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 

demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm.  Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Sala do zajęć manualnych (0,07) 
  

Stół mobilny 
120 x 70 cm 

4 
Blat zmywalny, stół na 4 nogach chromowanych, 

wymiary blatu: 120 x 70cm. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Krzesło bez 
podł. 

10 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa  
80x42x78 

2 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka,Półki mocowane na system  TITUS 
składający się z 2 części: Pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 

demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm. Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Tablica 
suchościeraln

a 
1 Tablica suchościeralna wraz z tacką na akcesoria 

 

Punkt rejestracji- przyjęcie pacjenta  (0,11) 
  

Lada 
recepcyjna - 
na wymiar 

1 

Lada  400cm x 150cm. Wysokość blatu roboczego 
73,5cm. Wysokość nadstawki 38cm. Lada wykonana 

z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 
melaminowanej. Lada składa się z modułów. Moduły 

narożne mają mieć fronty wykonane z blachy 
malowanej proszkowo. Lada wyposażona w dwa 

kontenery podbiurkowe. 
Elementy wykonane z płyty posiadają atest 

higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 
higieniczny 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Fotel bez 
zagłówka  

2 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szatnia damska - pacjent (0,12.) 
  

Szafa 
ubraniowa z 

ławką 
7 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Szafa wyposażona jest 
w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na 
ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

Wym. 1800x400x490mm.. Szafa ustawiona na 
podstawie wyposażonej w ławkę, którą można 

wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV 

 

Szatnia męska  - pacjent (0,13) 
  

Szafa 
ubraniowa z 

ławką 
7 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Szafa wyposażona jest 
w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na 
ręcznik oraz lusterka. Komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

Wym. 1800x400x490mm.. Szafa ustawiona na 
podstawie wyposażonej w ławkę, którą można 

wsunąć pod szafkę. Listwy ławki wykonane z PCV 

 

Sala do kinezyterapii (0,14) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Stół 140 x 80 
cm 

2 

Stół  prosty 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Fotel bez 
zagłówka  

2 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

2 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  

 

Magazyn bielizny szpitalnej  (0,17) 
  

Szafa 
zamykana na 

bielizne 
2 szafy metalowe, zamykane 100 x 60 x 180 cm 

 

Pomieszczenie biurowe tech. rehab   (0,23) 
  

Biurko  2 

Biurko  proste 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Fotel bez 
zagłówka  

2 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 

 



 

Strona 12 z 50 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 
tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 

000 cykli Martindale, posiadająca atest 
trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 

mniejszej wytrzymałości. Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

Szafa  
80x42x78 

2 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka, 
Półki mocowane na system  TITUS składający się z 2 

części: Pierwsza część montowana do boku, 
działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga 

część jest zamontowana pod półkę w otwór co 
najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 

poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 
przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 

BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 
demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm. Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Pomieszczenie socjalne  (0,23) 
  

Stół  1 

Stół  prosty 100x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo.  

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 
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Krzesło bez 
tapicerki 

4 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Zestaw 
kuchenny 

1 

Zestaw szafek stojących na stopkach chromowanych 
o wysokości 100mm, fronty (drzwi, szuflady) 

lakierowane; szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak 
o szer. 800mm, szafka stojąca jednodrzwiowa pod 

lodówkę podblatową  o szer. 600mm, lodówka 
podblatowa,szafka z szufladami o szer. 400mm. 

Szafki przykryte blatem z postformingu, zlew 
jednokomorowy z ociekaczem. Szafka wisząca 

dwudrzwiowa, drzwi lakierowane, wewnątrz półka, 
szer. 800mm, h=600mm, gł. 300mm - szt.2. 

 

Kuchenka 
mikrofalowa 

1 
Sterowanie elektroniczne 

Pojemność 23 litry  
Wymiary (szer. x wys. x gł.)  48,9 x 27,5 x 39 cm  

 

Gabinet   (0,25) 
  

Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,26) 
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Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.1) 
  

Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.2) 
  

Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.3) 
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Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.4) 
  

Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.5) 
   

Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.6) 
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Krzesło 1 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie (0,29.6) 
  

Biurko proste 
120 x 60 cm 

1 

Biurko  proste 120x60cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 
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podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

Przebieralnia pacjentów niepelnosprawnych (0,33) 
  

Ławka 
szatniowa  

1 
Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, szczeble z 

pcv, wymiary: 80x35 

 

Gabinet lekarski (0,35) 
  

Biurko 
narożne 

1 

Biurkonarożne 160x120cm wysokość od 72 cm do 78 
cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 

obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 
podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 

1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z 
ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, 

dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego 
demontażu. Biurko wyposażone w regulatory 

poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 60mm. 
Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z 

płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża 
ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko 

wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o 
wym 600x600mm.  

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4.  Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  
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Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Parawan 
jezdny 

1 

Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan 
na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 
1000mm.Tkanina dostępna w różnych kolorach, 

minimum trzech.  

 



 

Strona 19 z 50 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Szafa  
80x42x189 

1 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka, 
Półki mocowane na system  TITUS składający się z 2 

części: Pierwsza część montowana do boku, 
działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga 

część jest zamontowana pod półkę w otwór co 
najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 

poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 
przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 

BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 
demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm.  Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy  (0,36) 
   

Szafka na 
defibrylator 

1 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka,Półki mocowane na system  TITUS 
składający się z 2 części: Pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 

demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm. Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Parawan 
jezdny 

1 

Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan 
na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 

1000mm. 
Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum 

trzech.  

 

Biurko  1 

Biurko  proste 160 x 80 cm. Blat stołu wykonany z 
płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 

melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu 
zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. 
Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 

o grubości 1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 
40x40 o grubości 2mm, w nodze wykonany gwint 

termiczny do przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą 
skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki 
którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. 

Biurko wyposażone w regulatory poziomu z  
możliwością ich wykręcenia do 15mm. Stelaż 

malowany proszkowo. Elementy wykonane z płyty 
posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV 

posiadają atest higieniczny 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ).atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4.  Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  

 

Pomieszczenie wypoczynkowe (0,37) 
   



 

Strona 21 z 50 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Sofa, element 
narożny 

(podwyższon
y stelaż)  

2 

Mebel modułowy  pozwala na tworzenie wydzielonych 
przestrzeni. Znajduje zastosowanie nie tylko w 
biurach typu open space, ale także w pokojach 

wypoczynkowych, w pobliżu recepcji,  częściach 
wspólnych, albo po prostu w holu. Wszędzie tam 

gdzie go ustawisz, zyskasz przyjemną, wydzieloną 
strefę do rozmów lub relaksu. Zastosowanie  

wysokich oparć, a także materiałów pochłaniających 
dźwięk, pozwala na zwiększenie komfortu 

akustycznego użytkowników . Mebel powinien być 
wytapicerowany. Podstawowe wymiary: szerokość 
całkowita 1000 mm, szerokość siedziska 1000 mm, 
wysokość całkowita 1200 mm, wysokość siedziska 
450 mm, głębokość całkowita 680 mm, głębokość 

siedziska 480 mm, wysokość nóg  200 mm. 
Wymagany atest wytrzymałościowy. Mebel  można 
modułowo łączyć ze sobą za pomocą  3  wkrętów. 
Siedzisko obite pianką tapicerską o gęstości 40 i 
twardości 60 . Oparcie obite pianką tapicerską o 

gęstości  40 i twardości 60. Stelaż mebla 
zabudowany z materiałów drewnopochodnych  dający 

gwarancję długotrwałego użytkowania. Nogi z 
wytrzymałej stali  malowane proszkowo. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.  

 

Sofa, element 
narożny 

(podwyższon
y stelaż)  

2 

Mebel modułowy  pozwala na tworzenie wydzielonych 
przestrzeni. Znajduje zastosowanie nie tylko w 
biurach typu open space, ale także w pokojach 

wypoczynkowych, w pobliżu recepcji,  częściach 
wspólnych, albo po prostu w holu. Wszędzie tam 

gdzie go ustawisz, zyskasz przyjemną, wydzieloną 
strefę do rozmów lub relaksu. Zastosowanie  

wysokich oparć, a także materiałów pochłaniających 
dźwięk, pozwala na zwiększenie komfortu 

akustycznego użytkowników . Mebel powinien być 
wytapicerowany. Podstawowe wymiary: szerokość 
całkowita 1000 mm, szerokość siedziska 1000 mm, 
wysokość całkowita 1200 mm, wysokość siedziska 
450 mm, głębokość całkowita 680 mm, głębokość 

siedziska 480 mm, wysokość nóg  200 mm. 
Wymagany atest wytrzymałościowy. Mebel  można 
modułowo łączyć ze sobą za pomocą  3  wkrętów. 
Siedzisko obite pianką tapicerską o gęstości 40 i 
twardości 60 . Oparcie obite pianką tapicerską o 

gęstości  40 i twardości 60. Stelaż mebla 
zabudowany z materiałów drewnopochodnych  dający 

gwarancję długotrwałego użytkowania. Nogi z 
wytrzymałej stali  malowane proszkowo. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.  
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Fotel 
wolnostojący 

2 

Mebel modułowy  pozwala na tworzenie wydzielonych 
przestrzeni. Znajduje zastosowanie nie tylko w 
biurach typu open space, ale także w pokojach 

wypoczynkowych, w pobliżu recepcji,  częściach 
wspólnych, albo po prostu w holu. Wszędzie tam 

gdzie go ustawisz, zyskasz przyjemną, wydzieloną 
strefę do rozmów lub relaksu. Zastosowanie  

wysokich oparć, a także materiałów pochłaniających 
dźwięk, pozwala na zwiększenie komfortu 

akustycznego użytkowników . Mebel powinien być 
wytapicerowany. Podstawowe wymiary: szerokość 
całkowita 1000 mm, szerokość siedziska 1000 mm, 
wysokość całkowita 1200 mm, wysokość siedziska 
450 mm, głębokość całkowita 680 mm, głębokość 

siedziska 480 mm, wysokość nóg  200 mm. 
Wymagany atest wytrzymałościowy. Mebel  można 
modułowo łączyć ze sobą za pomocą  3  wkrętów. 
Siedzisko obite pianką tapicerską o gęstości 40 i 
twardości 60 . Oparcie obite pianką tapicerską o 

gęstości  40 i twardości 60. Stelaż mebla 
zabudowany z materiałów drewnopochodnych  dający 

gwarancję długotrwałego użytkowania. Nogi z 
wytrzymałej stali  malowane proszkowo. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.  

 

Stolik duży z 
gazetownikie

m 
1 Stolik , duży z gazetownikiem 

 

Stolik duży  1 Stolik  duży   

Gabinet lekarski  (0,38) 
   

Biurko 
narożne 

1 

Biurkonarożne 160x120cm wysokość od 72 cm do 78 
cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 

obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 
podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 

1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z 
ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, 

dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego 
demontażu. Biurko wyposażone w regulatory 

poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 60mm. 
Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z 

płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża 
ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko 

wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o 
wym 600x600mm.  

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4. Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Parawan 
jezdny 

1 

Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan 
na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 

1000mm. 
Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum 

trzech.  

 

Przebieralnia pacjenta  (0,40) 
  

Ławka 
szatniowa 

1 
Stelaż metalowy, lakierowany proszkowo, szczeble z 

pcv, wymiary: 80x35 

 

2 kondygnacja - piętro   
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Sala łózkowa - 4 os.   (1,02) 
   

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.  atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Sala łózkowa - 4 os.   (1,03) 
  

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Sala łózkowa - 4 os.   (1,04) 
   

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Sala łóżkowa - 4 os.   (1,05) 
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Sala łózkowa - 4 os.   (1,06) 
   

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Sala łózkowa - 4 os.   (1,07) 
   

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 
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Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Pomieszczenie diagnostyczno - zabiegowe    (1,09) 
   

Parawan 
jezdny 

1 

Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan 
na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 

1000mm. 
Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum 

trzech.  
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Parawan 
jezdny 

1 

Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan 
na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 
1000mm.Tkanina dostępna w różnych kolorach, 

minimum trzech.  

 

Biurko  1 

Biurko  proste 160 x 80 cm. Blat stołu wykonany z 
płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 

melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu 
zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. 
Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 

o grubości 1,5mm. No 

 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ).  atest z 
badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 



 

Strona 33 z 50 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4. Producent musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2008 Elementy wykonane z płyty posiadają 
atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają 
atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 

piórnikiem Zamek centralny z możliwością 
zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  

 

Pomieszczenie spożywania posiłków  (1,10) 
   

Stół 80 x 80 
cm 

6 

Stół  prosty 80x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

24 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Izolatka   (1,11) 
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Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Gabinet lekarski  (1,12) 
   

Biurko   1 

Biurko  proste 160 x 80 cm. Blat stołu wykonany z 
płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 

melaminowanej o grubości 25mm. Krawędzie blatu 
zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. 
Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 

o grubości 1,5mm. No 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg.) Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4. Producent musi posiadać certyfikat ISO 
9001:2008 Elementy wykonane z płyty posiadają 
atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają 
atest higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 

piórniekiem Zamek centralny z możliwością 
zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  

 

Parawan 
jezdny 

1 

Stelaż lakierowany lakierem proszkowym, parawan 
na 2 kołach jezdnych. Wysokość: 1850mm, szer. 

1000mm. 
Tkanina dostępna w różnych kolorach, minimum 

trzech.  

 

Pomieszczenie pomocnicze  (1,13) 
   

Regał 
metalowy 

magazynowy  
1 regał metalowy magazynowy 100x50x198 cm 

 

Zmywalnia (1,16) 
   

Zmywarka z 
wyparzarką 

(podblatowa) 
1 

Wykonana ze stali nierdzewnej,kosz do talerzy, 
uniwersalny, poj. Na sztućce; max. Wysokość wsadu 
315mm; zurzycie wody 2,5 l/cykl. Moc 4,9kW, nap. 

400V. Wym. 562x630(szer) x825(h) mm. 

 

Blat roboczy 1 

Szafki stojące na stopkach o wys. 100mm, szafka 
dwudrzwiowa pod zlewozmywak dwukomorowy szer. 

80cm, szafka dwudrzwiowa wewnątrz półka 
szer.80cm-szt. 1, szafka z 4 szufladami o szer. 50cm 
- wykonanie płyta meblowa, krawędzie okleina PCV-
2mm. Szafki przykryte blatem z postformingu o dł. 

300cm, zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem. 

 

Kuchnia oddziałowa (1,17) 
   

Blat roboczy 1 

Szafki stojące na stopkach o wys. 100mm, szafka 
dwudrzwiowa pod zlewozmywak dwukomorowy szer. 

80cm, szafka dwudrzwiowa wewnątrz półka 
szer.80cm-szt. 2, szafka z 4 szufladami o szer. 50cm 
- wykonanie płyta meblowa, krawędzie okleina PCV-
2mm. Szafki przykryte blatem z postformingu o dł. 

300cm, zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem. 

 

Sala modlitwy/ sala narodowa  (1,22) 
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Krzesło  16 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Stół 60 x60 
cm 

1 

Stół  prosty 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Klęcznik 1 Wykonany z litego drewna bukowego lub dębowego  

Pomieszczenie socjalne  (1,23) 
   

Stół  1 

Stół  prosty 120x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Krzesło  5 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Zestaw 
meblowy 

1 

Zestaw szafek stojących na nóżkach, przykryte 
blatem z postformingu dł. 180cm,lodówka 

podblatowa,  zlew jednokomorowy z ociekaczem, . 
Szafki wiszące. Fronty szafek lakierowane 

 

Pomieszczenie personelumedycznego i pielęgniarki oddziałowej   (1,24) 
   

Biurko 
narożne 

1 

Biurkonarożne 160x120cm wysokość od 72 cm do 78 
cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 

trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 
grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 

obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 
podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 

1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z 
ramą skręcone są za pomocą śrub metrycznych, 

dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego 
demontażu. Biurko wyposażone w regulatory 

poziomu z  możliwością ich wykręcenia do 60mm. 
Stelaż malowany proszkowo. Elementy wykonane z 

płyty posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża 
ABS/PCV posiadają atest higieniczny. Biurko 

wyposażone w blendę z płyty 18mm oraz dostawkę o 
wym 600x600mm.  

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

1 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4.  Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest 
piórniekiem Zamek centralny z możliwością 

zastosowania klucza Master Kluczyki numerowane z 
możliwością ich domówienia Kontener osadzony na 
kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym 

Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią 
pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona 

listwą z tworzywa sztucznego  
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 
podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Wymagane 

dokumenty: atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 
zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa 
użytkowania; protokół oceny ergonomicznej, atest 

higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej; tkanina 
powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z 

normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

sofa 
rozkładana  

1 sofa rozkładana  135 x 200 cm 
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

Szafa  
80x42x189 

1 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka,Półki mocowane na system  TITUS 
składający się z 2 części: Pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 

demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm.  Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Pomieszczenie personelu medycznego   (1,25) 
   

Biurko 
gabinetowe   

1 

Biurko gabinetowe  160x80 cm+konterner 
systemowy. wysokość od 72 cm do 78 cm. Blat stołu 

wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 
dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. 

Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS 
o grubości 2mm. Rama stelaża podblatowego 

wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm. Nogi 
biurka wykonane z rury fi 60mm. Nogi z ramą 

skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki 
którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu. 

Biurko wyposażone w regulatory poziomu z  
możliwością ich wykręcenia do 60mm. Stelaż 

malowany proszkowo.  Elementy wykonane z płyty 
posiadają atest higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV 

posiadają atest higieniczny.  

 

Fotel bez 
zagłówka  

1 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
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470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 
tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 

000 cykli Martindale, posiadająca atest 
trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

sofa 
rozkładana  

1 sofa rozkładana  135 x 200 cm 
 

Szafa  
40x42x189 

1 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka,Półki mocowane na system  TITUS 
składający się z 2 części: Pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 

demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm.  Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Pomieszczenie personelu medycznego   (1,26) 
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stół 140x80 
cm 

3 

Stół  prosty 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo.  

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Kontener 
podblatowy 
szufladowy 

3 

Kontener podbiurkowy – o wym. 430X580x600mm, 
Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, 

dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z 
płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z 

płyty grubości 18mm Plecy kontenera wpuszczane 
między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego 

zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, 
pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm 

Szuflady z bokami metalowymi osadzone na 
prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 

3/4.  Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny Dodatkowa szuflada, która jest piórnikiem 
Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza 

Master Kluczyki numerowane z możliwością ich 
domówienia Kontener osadzony na kółkach 

skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym Kontener 
w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy 

frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z 
tworzywa sztucznego  

 

Fotel bez 
zagłówka  

3 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 
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podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

sofa 
rozkładana  

1 sofa rozkładana  135 x 200 cm 
 

Szafa  
80x42x189 

1 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka,Półki mocowane na system  TITUS 
składający się z 2 części: Pierwsza część montowana 
do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 

demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm.  Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Pomieszczenie personelu medycznego   (1,26.2) 
   

stół 140x80 
cm 

3 

Stół  prosty 140x80cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 
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Krzesło  
tapicerowane 
plecy+siedzis
ko+podłokietn

iki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Pomieszczenie personelu medycznego - pielęgniarek    (1,31) 
   

sofa 
rozkładana  

1 sofa rozkładana  135 x 200 cm 
 

Szafa  
80x42x189 

2 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

18mm, oklejony obrzeżem PCV. Półki wykonane z 
płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie 

higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV. Każda półka jest półką 

konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane z  płyty o 
grubości 3,2 mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z 

możliwością zastosowania Master Key,Kluczyki 
numerowane z możliwością domówienia samego 

kluczyka, 
Półki mocowane na system  TITUS składający się z 2 

części: Pierwsza część montowana do boku, 
działająca na zasadzie kołka rozporowego, Druga 

część jest zamontowana pod półkę w otwór co 
najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 

poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 
przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 

BLUM 100stopni bez cichego domyku Montaż i 
demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK, 
Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 

z możliwością regulacji do 20mm.  Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny  

 

Stół 60 x60 
cm 

1 

Stół  prosty 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty 
wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 

o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Sala łóżkowa 4 -os  (1,32) 
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Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo.  

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną,Plecy szafy wykonane 
z  płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 3,2 

mm, Zamek jednopunktowy HAFELE, z możliwością 
zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z 
możliwością domówienia samego kluczyka, Półki 
mocowane na system  TITUS składający się z 2 

części: Pierwsza część montowana do boku, 
działająca na zasadzie kołka rozporowego,Druga 

część jest zamontowana pod półkę w otwór co 
najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 

poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 
przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 

BLUM 100stopni bez cichego domykuMontaż i 
demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system 

CLICK,Regulator poziomowania dostępny od wnętrza 
mebla, z możliwością regulacji do 20mm.Elementy 
wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1 
Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Pomieszczenie przyg. pielęgniarek   (1,33) 
   

Zestaw 
meblowy 

1 

Zestaw szafek stojących na nóżkach, przykryte 
blatem z postformingu dł. 210cm,lodówka 

podblatowa,  zlew jednokomorowy z ociekaczem, 
kuchenka elektryczna jednopalnikowa. Szafki 

wiszące. Fronty szafek lakierowane 

 

Sala łożkowa 3- os (1,36) 
   

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo.  

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 

 

Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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Krzesło 3 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

3 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Sala łożkowa 4 - os (1,37) 
   

Stolik 1 

Stolik 60x60cm. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej 
trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o 

grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone 
obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Rama stelaża 

podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 
1,5mm. Nogi biurka wykonane z rury 40x40 o 

grubości 2mm, w nodze wykonany gwint termiczny do 
przykręcenia z ramą biurka. Nogi z ramą skręcone są 
za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość ich łatwego demontażu. Biurko 
wyposażone w regulatory poziomu z  możliwością ich 
wykręcenia do 15mm. Stelaż malowany proszkowo.  

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1. Obrzeża ABS/PCV posiadają atest 

higieniczny 
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Krzesło bez 
tapicerki 

2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości.Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Krzesło 2 

Krzesła będące przedmiotem jest  proste, estetyczne, 
wytrzymałe i funkcjonalne, wykonane z profilu 

stalowego, owalnego. Stelaż ramy  pokryty powłoką 
lakierniczą. Szkielet siedziska i oparcia   wykonane z 

profilowanej sklejki o grubości minimum 4,5 mm i 
oklejony gąbką o gr. min. 30mm. Siedzisko i oparcie 
posiada osłony maskujące z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Osłony te są mocowane w sposób 

umożliwiający wielokrotne ich demontowanie. tkanina 
obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 000 
cykli Martindale, posiadająca atest trudnopalności. 

Nie dopuszcza się użycia tkaniny o mniejszej 
wytrzymałości. Atest z badań wytrzymałościowych 
potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w 

zakresie wytrzymałości, atest higieniczny gąbki 
(pianki) tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 

trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 

 

Szafa 
meblowa 

ubraniowa 
60x42x189cm 

4 

Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie 
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 

min. 18mm, oklejony obrzeżem PCV. Wieszak 
wysuwany. Półki wykonane z płyty dwustronnie 

melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Każda 

półka jest półką konstrukcyjną, 
Plecy szafy wykonane z  płyty dwustronnie 
melaminowanej o grubości 3,2 mm, Zamek 

jednopunktowy HAFELE, z możliwością zastosowania 
Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością 

domówienia samego kluczyka, Półki mocowane na 
system  TITUS składający się z 2 części: Pierwsza 
część montowana do boku, działająca na zasadzie 

kołka rozporowego, 
Druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co 

najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy 
poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega 

przypadkowemu wypadaniu Zawiasy i okucia firmy 
BLUM 100stopni bez cichego domyku 

Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – 
system CLICK, 

Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, 
z możliwością regulacji do 20mm. 

Elementy wykonane z płyty posiadają atest 
higieniczny E1  

Obrzeża ABS/PCV posiadają atest higieniczny 

 

Loża pielęgniarska  (1,38) 
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Lada 
recepcyjna - 
na wymiar 

1 

Lada  400cm x 150cm. Wysokość blatu roboczego 
73,5cm. Wysokość nadstawki 38cm. Lada wykonana 

z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie 
melaminowanej. Lada składa się z modułów. Moduły 

narożne mają mieć fronty wykonane z blachy 
malowanej proszkowo. Lada wyposażona w dwa 

kontenery podbiurkowe. Elementy wykonane z płyty 
posiadają atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV 

posiadają atest higieniczny 

 

szafa 
kartotekowa 

633x415x128
3 

2 

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1-1,5 
mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, ściana tylna 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana 

do teczek 
zawieszkowych (format A4) zawieszanych w poprzek 
szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar 

przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Wieniec dolny ocynkowany. Maksymalne obciążenie 

szuflady 50 kg.  
Szafka kartotekowa o głębokości 435 mm jest 

dopasowana głębokością do szaf biurowych Sbm, 
aby tworzyć ciąg przy zabudowie biurowej wraz z 

szafami. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) 

 

Fotel bez 
zagłówka  

2 

Krzesło biurowe ergonomiczne obrotowe na kółkach z 
wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Krzesło musi 

spełniać wymagania obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  – 

co będzie potwierdzone protokołem oceny 
ergonomicznej w przedmiotowym zakresie 

wystawionym przez  niezależną jednostkę badawczą. 
Synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia, 

możliwość ich blokady wybranej pozycji. a. 
Konstrukcja oparcia wykonana z polipropylenu, 

pokryta gąbką oraz tkaniną. Oparcie szkielet, pokryty 
pianką gęstości min. 25 kg/m³, gr. 30mm, oparcie 
profilowane w części lędźwiowej, tapicerowane z 

przodu, tył nakładka plastikowa. b. Siedzisko szkielet 
pokryty pianką gęstości min. 35 kg/m³, gr. 40mm, 
tapicerowane od góry, od dołu plastikowa osłona 
siedziska. c. możliwością blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji oraz płynną regulację 

wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. Podstawa: czarna, nylonowa. 

Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
Wysokość krzesła regulowana w zakresie minimum 

1000-1200 mm. Amortyzacja siedziska. 
Wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej. 
Regulowana wysokość siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego minimum 440-540 mm. 
Siedzisko profilowane eliminujące ucisk pod kolanami 

w trakcie siedzenia. Szerokość siedziska minimum 
470 mm, głębokość siedziska minimum 460 mm, 

tkanina obiciowa: trwała, odporna na ścieranie > 300 
000 cykli Martindale, posiadająca atest 

trudnopalności. Nie dopuszcza się użycia tkaniny o 
mniejszej wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenie 

podnośnika pneumatycznego 140 kg. ). Atest z badań 
wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie 

obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, 
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania; protokół 

oceny ergonomicznej, atest higieniczny gąbki (pianki) 
tapicerskiej; tkanina powinna posiadać atest 
trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1/2 
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Szafa 
metalowa 
aktowa o 

wym. 1990 x 
1200 x 
435mm 

2 

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Drzwi 

skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

posiadaprzestawne co 25 mm półki dostosowane do 
teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w 

ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. 

 

 
 

 
 

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.  

 

 

Uwaga:  
1. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować 

podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów 
wyposażenia meblowego.  

2. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%.  
W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blatach i montaż odpowiednich urządzeń. Pomiar 
i montaż w cenie.  

3. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z 
Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki 
meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki 
należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.  

4. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum  
3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać 
zamykanie na klucz.  

 


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 2 zamówienia) 



