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Podstawą dostawy mebli i wyposażenia są załączone rysunki o charakterze poglądowym. 

Wymiary mebli należy dostosować do aranżacji pomieszczeń i podlegają weryfikacji na miejscu 

w siedzibie Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę wyposażenie jak i kolorystyka 

wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przyjęte wyposażenie oraz wszystkie 

urządzenia mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019/2020r., nierekondycjonowane, nie 

powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami 

eksploatacyjnymi) oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim. Należy wykonać 

niezbędne przyłącza instalacyjne w ramach prac budowlanych. 
Wymiary wyposażenia podano orientacyjnie w celu określenia „chłonności” powierzchni ich lokalizacji. 

 
 
 

Numer pomieszczenia: 2      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2 : 11,50     POKÓJ ROZMÓW Z RODZINĄ 

Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

1 Rolety 1kpl  

 

Numer pomieszczenia: 4      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2 : 10,90      POK. PIEL. ODDZIAŁ. 

Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

2 Rolety 2kpl  

 

Numer pomieszczenia: 5      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2 : 3,70      MAGAZYN SPRZĘTU 

Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

3 Regał ze stali nierdzewnej  5  

4 Higieniczna paleta  1  

 
 

Numer pomieszczenia: 6      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2 : 59,20      POK. ŁÓŻKOWY /3/ 

Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

5 Most elektryczno-gazowy sufitowy 3  

6 
Parawan sufitowy (kotara odporna na zabrudzenia, możliwość 
wyprania) 

3 
Zestaw kotar na 

zmianę 

7 Zabudowa meblowa z umywalką i zlewem 1kpl  

8 Szafa meblowa wysoka  2  

9 Konsola pielęgniarska (dwa stanowiska komputerowe) o dł.2,20m 1  

10 Fotel biurowy, obrotowy 2  

11 Krzesło 3  

12 Chłodziarka farmaceutyczna z pomiarem temperatury 1  

13 Kosz na odpady 60l 2  
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14 Zlew / umywalka ze stali nierdzewnej z baterią mieszakową, łokciową 2kpl  

15 Dozownik mydła, bezdotykowy 1 
3 zapasy na 1 

dozownik + starter 

16 Dozownik płynu dezynfekującego, bezdotykowy 1 
3 zapasy na 1 

dozownik + starter 

17 Mechaniczny podajnik papierowych ręczników z rolki 1 
3 zapasy na 1 

dozownik + starter 

18 
Ścienny podajnik/uchwyt 3 kartonów na rękawiczki ze stali 
nierdzewnej 

1  

19 Rolety 6kpl  

 
Numer pomieszczenia: 7      Nazwa pomieszczenia: 
Powierzchnia w m2 : 4,20      BRUDOWNIK 

Lp. Nazwa wyposażenia Ilość Uwagi 

20 Regał ze stali nierdzewnej  1  

21 Macerator 1  

22 Umywalka ceramiczna z półpostumentem i baterią łokciową 1  

23 Zabudowa meblowa ze zlewem  1kpl  

24 Dozownik mydła, bezdotykowy 1 
3 zapasy na 1 

dozownik + starter 

25 Dozownik płynu dezynfekującego, bezdotykowy 1 
3 zapasy na 1 

dozownik + starter 

26 Mechaniczny podajnik papierowych ręczników z rolki 1 
3 zapasy na 1 

dozownik + starter 

27 Kosz na odpady 60l 1  

 
Tabliczki przydrzwiowe  OWZ A4 profil 15mm = 10szt                    
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA 
Przedstawione propozycje określają wizję Zamawiającego nie są wskazaniem Producentów: 

1 Regał ze stali nierdzewnej 
Regał magazynowy 5-półkowy o wymiarach 80x40x180cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubość 
blachy min. 0,8mm. Solidna konstrukcja i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiają 
przechowywanie o wadze min. do 75kgna każdej półce (przy równomiernie rozłożonym ciężarze) 
Konstrukcja regału opiera się na kształtownikach o przekroju zamkniętym. Półki stałe, pełne, należy 
oznaczyć dopuszczalny max. ciężar. 

2 Higieniczna paleta z HD-PE 
Paleta do czystych pomieszczeń. Posiada gładką, zamkniętą powierzchnię przylegania bez 
krawędzi. Wymiar 120x80x15,2cm. Powierzchnia górna zamknięta, wyposażony w 3 płozy; 
Ładowność dynamiczna = 1.500kg; statyczna = 3.500kg 

3 Sufitowy most elektryczno-gazowy 
Kaseton elektryczno-gazowy sufitowy, z wyposażeniem dodatkowym, trzystanowiskowy, o 
łącznej długości 9000 mm; WYPOSAŻENIE na 1 stanowisko : 

• Punkty poboru gazów medycznych typ AGA : 2x tlen, 2x próżnia, 2x sprężone powietrze 
Wyposażenie elektryczne: 

• 8x gniazda elektryczne 230V (w tym 4 gniazda DATA) 

• 1x gniazda elektryczne 230V dla łóżka u dołu 

• 4x zaciski ekwipotencjalne 

• 4x gniazdo teleinformatyczne podwójne 2RJ45 

• 1x otwór technologiczny pod system przyzywowy 
Wyposażenie dodatkowe: 
- wieszak teleskopowy mocowany do korpusu panela 
- szyna instrumentalna wykonana z profilu ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przekrój 
szyny: 10x25 mm ,dł. 1000 mm mocowana do panela 
- zestaw półkowy montowany na stałe do jednostki, profile przedłużone do posadzki (1xpółka, 
1xszuflada), 
- 1x maszt do pomp infuzyjnych o średnicy 25 mm ze zgięciem wyprofilowanym na tył mostu, 1x 
listwa sieciowa z 5 gniazdami wbudowana w profil burtowy).  
Profile nośne z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiające regulację wysokości 
położenia półek/szuflad oraz rozbudowę stanowiska w przyszłości o wyposażenie dodatkowe 
wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. 
Kanały montażowe zaślepione, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się 
brudu. 
Oświetlenie: nocne LED 1x 0,6W , miejscowe LED 2x5W 
KOLORYSTYKA: 

Front szuflady RAL 7035 szary 
Gumowy dekor w profilu zewnętrznym 
Pozostałe wszystkie elementy: korpus, zawiesie, półki, profile burtowe na RAL 7035 szary 
Uchwyt do szuflady anodowany 
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 Szyna instrumentalna, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 
mm. Kompletna z zamocowaniami - 1m (mocowana na ścianie za mostem) x 3 stanowiska 

4 Parawan sufitowy /trzy stanowiska - wydzielenie trójstronne/ 
System cichobieżnych parawanów podwieszanych, zapewniające bezawaryjną i cichą pracę.  
Orient. wym. dla jednego stanowiska szer. 300cm, dł.255-260cm; Materiał odporny na plamy, 
możliwość prania;  

5 Zabudowa meblowa z umywalką i zlewem 
 
- blat roboczy dł. 300cm; wykonany na bazie płyty wiórowej, odporność na podwyższoną 
temperaturę, odporność na działanie promieni UV, odporność na działanie detergentów, odporność 
na zarysowania, wgniecenia i ścieranie, wykończony powłoką antybakteryjną (klasa higieny E1), 
klasyfikacja ogniowa (klasa D-s2, d0); 
 
- szafki wiszące, wykonane na bazie płyty wiórowej, jednodrzwiowe, zamykane na klucz, wewnątrz 
dwie regulowane półki; korpus i półki w laminacie szarym, front drzwi z laminatu dąb; ilość=5szt; 
 
- szafki stojące na aluminiowych nóżkach, do zabudowy zlewu/umywalki; wykonane na bazie płyty 
wiórowej, jednodrzwiowe, wewnątrz półka; korpus i półki w laminacie szarym, front drzwi z laminatu 
dąb; ilość=2szt; 
 
- zlew/umywalka okrągła, ze stali nierdzewnej; ~Ø50cm; ilość=2szt; 
- bateria mieszkowa, łokciowa; ilość=2szt; 
 
- miejsce do zabudowy chłodziarki farmaceutycznej; ilość=1szt; 
 
- szafki stojące na aluminiowych nóżkach, do zabudowy pięć szuflad z pełnym wysuwem i blokadą 
przed wypadnięciem; wewnątrz przegrody do szuflad ze stabilnego tworzywa, z rastrem ok. 20mm 
oraz przegrody poprzeczne.  
 
 
Zewnętrzny widok zabudowy: 
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Wewnętrzny układ zabudowy: 

 
 

6 Szafa meblowa wysoka  
Szafa na udogodnienia, na bazie płyty wiórowej, wykończona laminatem; 
stojąca na nóżkach aluminiowych, jednodrzwiowa zamykana na klucz, wewnątrz 5 półek;  
wym. orient. 60x60x210cm 
 
 
              Wewnętrzny widok:                                             Zewnętrzny widok: 
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7 Konsola pielęgniarska 
wykonany na bazie płyty wiórowej, odporność na podwyższoną temperaturę, odporność na działanie 
promieni UV, odporność na działanie detergentów, odporność na zarysowania, wgniecenia i 
ścieranie, wykończony powłoką antybakteryjną (klasa higieny E1), klasyfikacja ogniowa (klasa D-s2, 
d0); 
 

 
 

8 Fotel biurowy 
Fotel biurkowy, obrotowe, na kółkach (nie brudzące), siedzisko i oparcie miękkie, tapicerka 
zmywalna siedzisko i oparcie komfortowe, wysokie oparcie, Mechanizm możliwość swobodnego 
kołysania się oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 maksymalny kąt 
wychylenia oparcia wynosi 19˚, przy 8˚ odchylenia siedziska możliwość blokady siedziska i oparcia w 
5 pozycjach regulacja siły oporu oparcia Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w 
plecy użytkownika Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10 zapadek płynna 
regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki stałe 
podłokietniki z tworzywa sztucznego. Podstawa polerowane aluminium, Kółka do powierzchni typu 
wykładzina PCW. 

9 Krzesło 
Kolor siedziska i oparcia: szare; kolor ramy i nóg: białe; 
Rama nóg/ Szyna krzyżakowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 
Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe, ażurowe 
Przetestowano dla: 110 kg; Orient. wymiary 39x47x77cm (siedzisko: 39x34cm wys. siedziska 45cm) 

 
 

10 Chłodziarka farmaceutyczna 

Podblatowa lodówka farmaceutyczna z sterownikiem oraz z wbudowanym zamkiem dla 

zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przechowywanych substancji. Urządzenie pracuje  

w zakresie temperatur od +2°C do +8°C i jest wyposażone w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz, 
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który umożliwia odczyty temperatury bez konieczności otwierania drzwi, co pozwala uniknąć 
niepotrzebnym zmianom temperatury wewnątrz lodówki. Niepożądane zarejestrowane zmiany 

temperatury są sygnalizowane dźwiękowym alarmem. Antybakteryjny uchwyt  zapobiegać ma 

rozwojowi bakterii oraz minimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego. Lodówka jest wyposażona 

w druciane półki i kosz pozwalające na optymalny przepływ powietrza wewnątrz lodówki. 

11 Kosz na odpady 60l 
Kosz na śmieci i odpady z możliwością zaczepienia worka foliowego. Wykonany z białego tworzywa 
(polipropylen). Otwierany pedałem. Pokrywa, pedał i pojemnik o krągłych kształtach spełniają normy 
HAACP. Pojemnik, dzięki okrągłym kształtom łatwo jest utrzymać w czystości. 

12 Dozownik mydła (bezdotykowy) 
Dozownik mydła w pianie wykonany z plastiku. Podajnik mydła powinien być wyposażony w okienko 
kontrolne w celu umożliwienia stałej kontroli zawartości mydła w pojemniku oraz zabezpieczony 
trwałym stalowym zamkiem bębenkowym (zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia). 
niewidoczne zawiasy. Dozownik na mydło w pianie uzupełniany jednorazowymi wkładami.  
 

 
 

13 Dozownik płynu dezynfekującego z pompką z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu; 
Obudowa jest wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku ABS i łatwa do utrzymania w czystości. 
Dozownik jest prosty w montażu i użyciu z jednorazowym wkładem.  
 

 
 

14 Mechaniczny podajnik ręczników papierowych z rolki 
Materiał obudowy: tworzywo ABS, przeznaczenie: ręczniki w roli, tył i boki z transparentnego 
tworzywa umożliwiającego kontrolę ilości wkładu. Unikatowy mechanizm tnący pracujący płynnie i 
delikatnie Nóż tnący z twardego, odpornego na uszkodzenia tworzywa. Długość odcinanego listka: 
24 cm Kompaktowa obudowa mieści dużą rolę ręcznika o długości nawet 250m Przy cięciu 24 cm – 
ponad 1000 ręczników z rolki Wymiary podajnika: wysokość 340 mm, szerokość 310 mm, głębokość 
205 mm Montaż naścienny. 

 
15 Ścienny uchwyt na kartony z rękawiczkami 

Podajnik do rękawic jednorazowych, montowany do ściany za pomocą wkrętów. Uchwyt mieści 
jedno standardowe opakowanie rękawic diagnostycznych i medycznych. Może być również 
stosowany jak uchwyt do jednorazowych chusteczek higienicznych w pudełku. Pomaga utrzymać 
porządek na stanowisku pracy. materiał: stal nierdzewna wykończenie: matowe przeznaczenie: 
rękawice jednorazowe diagnostyczne- medyczne, chusteczki higieniczne w pudełku pasuje do 
standardowych wymiarów pudełek z rękawicami ( szerokość: 23 cm, wysokość: 12 cm, głębokość: 6 
cm) rodzaj montażu: naścienny, 
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16 Macerator 
Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą czujnika podczerwieni/fotokomórki nożnej, poprzez 
wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. Zamykanie 
pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się 
zamykania ręcznego oraz łokciowego. Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. 
Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w 
dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. Bęben wraz z nożami 

tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego z 
technologią antybakteryjną. Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. 
Wsad min. 2 naczyń na cykl. Dane orientacyjne: Minimalna moc silnika 750W; zasilanie 230V; czas 
trwania cyklu ~65 sekund; Odpływ 50 Φ; Podłączenie wody 3/4’’; Zbiornik na wodę min. 15 litrów; 
Zużycie wody na cykl max. 9,5 litra 
 

17 Zabudowa meblowa ze zlewem 
wykonany na bazie płyty wiórowej, odporność na podwyższoną temperaturę, odporność na działanie 
promieni UV, odporność na działanie detergentów, odporność na zarysowania, wgniecenia i 
ścieranie, wykończony powłoką antybakteryjną (klasa higieny E1), klasyfikacja ogniowa (klasa D-s2, 
d0); 
 

 
 
 

Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie 
Polski. Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Szkolenie personelu  

w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu . 

 
Równoważność. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie ofert na 
„produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, 
aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec 
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jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów 
jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych 
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów 
/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym 
każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnienie przez produkty równoważne 
ww. parametrów i cech. Będą one podlegały ocenie autora programu funkcjonalno-użytkowego, 
który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego 
decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu "nie 
równoważności” produktów.  
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, 
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 
może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają 
wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 


