
                                Załącznik nr 3 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szafa na sprzęt do sprzątania – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym TAK  

2 Konstrukcja odporna na środki dezynfekujące przeznaczone do 
stosowania w służbie zdrowia, zapewniająca szybkie czyszczenie oraz 
łatwe utrzymanie higieny 

TAK  

3 Szafa dwuskrzydłowa TAK  

4 Szafa podzielona na dwa przedziały TAK  

5 Prawa strona wyposażona w haki TAK  

6 Lewa strona wyposażona w min. 5 boksów na drobne przedmioty TAK PODAĆ  

7 Możliwość dostosowania wysokości półek w zależności od potrzeb TAK  

8 Wymiary: 
Szerokość 600 mm (± 50 mm) 
Głębokość 500 mm (± 50 mm) 
Wysokość 1800 mm (± 20 mm) 

TAK PODAĆ  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  
 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  
 Produkt fabrycznie nowy TAK  

 

2. Stolik zabiegowy – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Konstrukcja:  szkieletowa w systemie stelaża aluminiowego, stal 
malowana proszkowo, odporny na chemikalia, uszkodzenia mechaniczne 
i promieniowanie UV 

TAK 
 

2 Konstrukcja odporna na środki dezynfekujące przeznaczone do 
stosowania w służbie zdrowia, zapewniająca szybkie czyszczenie oraz 
łatwe utrzymanie higieny 

TAK 
 

3 Uchwyt do przetaczania po prawej stronie TAK  

4 Stolik wyposażony w stelaż na worek o pojemności 30 l (±10 l) na odpady 
medyczne 

TAK PODAĆ 
 

5 Stolik wyposażony w druciany koszyk o głębokości min. 100 mm 
przymocowany przy krótszym boku stolika 

TAK PODAĆ 
 

6 Wyposażony w jeden górny nierdzewny blat i dwa dolne podwójne blaty 
zagłębione z tworzywa ABS o głębokości min. 50 mm 

TAK PODAĆ 
 



7 Wymiary stolika: 
Wysokość – 890 mm  (± 20 mm) 
Szerokość – 700 mm (± 20 mm) 
Głębokość – 600 mm (± 20 mm) 

TAK PODAĆ 

 

8 Zespół jezdny składający się z 4 kół, w tym 2 z blokadą oraz 4 krążki 
odbojowe 

TAK 
 

9 Koła gumowe niebrudzące podłogi o średnicy 50 mm (+/-10 mm) TAK PODAĆ  

10 Wszystkie krawędzie zaokrąglone TAK  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  

 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Produkt fabrycznie nowy TAK  
 

3. Szafa na czyste fartuchy – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Szafa jednoskrzydłowa zamykana na klucz TAK  

2 Wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym TAK  

3 Konstrukcja odporna na środki dezynfekujące przeznaczone do 
stosowania w służbie zdrowia, zapewniająca szybkie czyszczenie oraz 
łatwe utrzymanie higieny 

TAK  

4 Wyposażona w drążek TAK  

5 Wyposażona w jedną półkę na dole lub górze szafy TAK PODAĆ  

6 Wymiary: 
Szerokość 600 mm (± 20 mm) 
Głębokość 500 mm (± 20 mm) 
Wysokość 1800 mm (± 20 mm) 

TAK  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  

 Instrukcja obsługi w języku polskim  TAK  

 Produkt fabrycznie nowy TAK  
 

4. Wózek zabiegowy – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Konstrukcja:  szkieletowa w systemie stelaża aluminiowego, stal 
malowana proszkowo w kolorze szarym, odporny na chemikalia, 
uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV 

TAK 
 

2 Konstrukcja odporna na środki dezynfekujące przeznaczone do 
stosowania w służbie zdrowia, zapewniająca szybkie czyszczenie oraz 
łatwe utrzymanie higieny 

TAK 
 

3 Uchwyt do przetaczania po prawej stronie TAK  

4 Stolik wyposażony w stelaż na worek na odpady medyczne TAK  

5 Wózek wyposażony w 3 poziomy TAK  

6 Jeden poziom wyposażony w blat zagłębiony z tworzywa ABS na 
głębokość min. 50 mm 

TAK PODAĆ 
 



7 Dwa poziomy wyposażone w podwójne mniejsze blaty zagłębione z 
tworzywa ABS na głębokość min. 50 mm 

TAK PODAĆ 
 

8 Każdy blat wyposażony dodatkowo w burty z 3 stron o wysokości min. 60 
mm. 

TAK PODAĆ 
 

9 Wymiary wózka: 
Szerokość – 630 mm (± 20 mm) 
Głębokość – 820 mm (± 20 mm) 
Wysokość – 890 mm  (± 20 mm) 

TAK PODAĆ 

 

10 Zespół jezdny składający się z 4 kół, w tym 2 z blokadą oraz 4 krążki 
odbojowe 

TAK 
 

11 Koła gumowe niebrudzące podłogi o średnicy 125 mm (+/-10 mm) TAK PODAĆ  

12 Wszystkie krawędzie zaokrąglone TAK  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  

 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Produkt fabrycznie nowy  TAK  
 

5. Szafa lekarska – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Szafa opatrunkowo – zabiegowa dzielona poziomo przeszklona TAK  

2 Konstrukcja szafy szkieletowa w systemie metalowym, stal malowana 
proszkowo w kolorze białym, odporny na chemikalia, uszkodzenia 
mechaniczne i promieniowanie UV 

TAK 
 

3 Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane zamykane na klucz TAK  

4 Szafa posiadająca min. 5 półek przestawnych (możliwość dostosowania 
wysokości i ilości półek do zapotrzebowania) 

TAK PODAĆ 
 

5 Przeszklenie drzwiczek i półek wykonane ze szkła bezpiecznego TAK  

6 Minimalne obciążenie półki 20 kg TAK PODAĆ  

7 Wymiary całkowite: 
Szerokość 500 mm (± 20 mm) 
Głębokość 550 mm (± 30 mm) 
Wysokość 2000 mm (± 20 mm) 

TAK PODAĆ 

 

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  

 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 Produkt fabrycznie nowy  TAK  
 

6. Szafa lekarska z przeszkloną górą – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Szafa wykonana z blachy TAK  

2 Blacha grubości min. 0,8 mm TAK PODAĆ  

3 Konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze białym TAK  



4 Konstrukcja odporna na środki dezynfekujące przeznaczone do 
stosowania w służbie zdrowia, zapewniająca szybkie czyszczenie oraz 
łatwe utrzymanie higieny 

TAK  

5 Szafa dzielona – górna część z półkami szklanymi, dolna z półkami z 
blachy 

TAK  

6 Drzwi górne jednoskrzydłowe wykonane ze szkła bezpiecznego TAK  

7 Drzwi dolne jednoskrzydłowe pełne TAK  

8 Minimum 3 półki w górnej części wykonane ze szkła bezpiecznego TAK PODAĆ  

9 Możliwość regulowania wysokości półek, półki przestawne TAK  

10 Minimalne obciążenie półki 20 kg TAK PODAĆ  

12 Minimum 1 półka w dolnej części szafy TAK PODAĆ  

13 Górna i dolna część wyposażona w zamknięcie na klucz TAK  

14 Wymiary całkowite szafy: 
Szerokość 500 mm (± 20 mm) 
Głębokość 550 mm (± 30 mm) 
Wysokość 2000 mm (± 20 mm) 
Wymiary części dolnej szafy: 
Szerokość 500 mm (± 20 mm) 
Głębokość 550 mm (± 30 mm) 
Wysokość 500 mm (± 50 mm) 

TAK PODAĆ  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  
 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  
 Produkt fabrycznie nowy  TAK  

 

 

7. Kosz z pokrywą otwieraną pedałem – 1 sztuka 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
 

Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1 Wózek posiadający metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym z 
pokrywą z tworzywa sztucznego otwierana za pomocą przycisku 
pedałowego 

TAK  

2 Pokrywa wykonana z tworzywa z zakładkami do mocowania worka TAK  

3 Worek o pojemności 120 litrów TAK PODAĆ  

4 Konstrukcja zapewniająca wygodne opróżnianie kosza, szybkie 
czyszczenie oraz łatwe utrzymanie higieny 

TAK  

5 Cztery kółka jezdne niebrudzące podłogi, w tym min. dwa z blokadą TAK PODAĆ  

6 Wymiary: 
Szerokość 400 mm (± 50 mm) 
Długość 500 mm (± 50 mm) 
Wysokość 900 mm (± 50 mm) 

TAK PODAĆ  

 INNE WYMAGANIA   

 Gwarancja min. 24 miesiące TAK PODAĆ  
 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  
 Produkt fabrycznie nowy TAK  

 

 



 

 

 


