
                                Załącznik nr 3 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Szafka przyścienna dwukomorowa – 2 szt (wisząca) 

2. Szafka przyścienna dwukomorowa – 1 szt.(stojąca) 

3. Szafka pod zlewozmywak – 1 szt. 

 

stanowiące zabudowę meblową z gabinecie zabiegowym. 

 

Wytyczne ogólne do zabudowy meblowej: 

• konstrukcja zabudowy wykonana z płyty meblowej (melamina) na bazie płyty dwustronnie 

laminowanej gr. 18 mm;  

• zawiasy ze stali zabezpieczonej przed korodowaniem: 

� kąt otwarcia - 110 st. 

� ciche domykanie;,  

• szuflady typu Metabox,  

• uchwyt np.  L=96,  wykończenie chrom,  

• nóżki ALU o wysokości 150 mm 

• kolorystyka: 

a) konstrukcja: w kolorze jasnym imitującym drewno np. kolorystyka podobna do 

„brzozy mazurskiej” wg wzornika firmy PFLEIDERER;  

b) drzwiczki:  w kolorze jasno - zielonym np. Limonka lub Caramola wg wzornika firmy 

PFLEIDERER). 

• blat gr. 38 mm wykonany z płyty postformingowej gładkiej (gładką łatwą do czyszczenia), 

szer. 60 cm – kolorystyka – w kolorze jasno - bezowym np. Nubian jasny lub Trawertyn  wg 

wzornika firmy PFLEIDERER; długość blatu (blat ciągły) w całej  zabudowie: 235 cm; 

 

Uwaga:  

- Konstrukcja, drzwiczki, uchwyty, stopki, okucia odporne na środki dezynfekujące przeznaczone do 

stosowania w służbie zdrowia, zapewniające szybkie czyszczenie oraz łatwe utrzymanie higieny; 

- gwarancja – min. 24 miesiące; 

- produkt fabrycznie nowy; 

 

Opis szczegółowy: 

 

1. Szafka przyścienna dwukomorowa – 2 szt. 



Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafka przyścienna dwukomorowa – wisząca – 2 szt TAK  

2 Wymiary szafki: 

Szerokość 900 mm (± 10 mm) 

głębokość 300 mm (± 10 mm) 

Wysokość 720 mm  (± 10 mm) 

Podzielona na dwie części/komory  każda z dwoma półkami 

(regulowana wysokość); Drzwiczki szafek wyposażone w zamek z 3 

kluczami; 

TAK   

 

2. Szafka przyścienna dwukomorowa – 1 szt. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafka przyścienna dwukomorowa - stojąca – 1 szt TAK  

2 Blat z postformingu, krawędzie blatu zabezpieczone okleiną PCV o 

grubości min. 2 mm 

TAK  

3 Wymiary szafki: 

Szerokość 800 mm (± 50 mm) 

Głębokość 500 mm (± 10 mm) 

Wysokość całkowita 900 mm  (± 10 mm) 

Podzielona na dwie części/komory , w jednej 4 szuflady, w drugiej części 

dwie półki (regulowana wysokość); Drzwiczki szafek i szuflady 

wyposażone w zamek z 3 kluczami; 

TAK   

 

3. Szafka pod zlewozmywak – 1 szt. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafka pod zlewozmywak  – 1 szt TAK  

2 Blat z postformingu gr. 38 mm, krawędzie blatu zabezpieczone okleiną 

PCV o grubości min. 2 mm.  

W ramach dostawy i montażu szafki - montaż  zlewozmywaka 

wpuszczanego w blat (zlewozmywak po stronie Zamawiającego) 

TAK   

3 Wymiary szafki: 

Szerokość 800 mm (± 10 mm) 

Głębokość 500 mm (± 10 mm) 

Wysokość całkowita 900 mm  (± 10 mm) 

Jedna komora z dwoma drzwiczkami;  

TAK   

 

W ramach wyposażenia (meble wolno stojące): 

Wytyczne ogólne do wyposażenia wolnostojącego: 

• konstrukcja zabudowy wykonana z płyty meblowej (melamina) na bazie płyty dwustronnie 

laminowanej gr. 18 mm; w kolorze jasnym imitującym drewno np. kolorystyka podobna do 

„brzozy mazurskiej” wg wzornika firmy PFLEIDERER;  

• zawiasy ze stali zabezpieczonej przed korodowaniem: 

� kąt otwarcia - 110 st. 



• szuflady typu Metabox,  

• uchwyt np.  L=96,  wykończenie chrom,  

• nóżki ALU o wysokości 150 mm 

Uwaga:  

- Konstrukcja, drzwiczki, uchwyty, stopki, okucia odporne na środki dezynfekujące przeznaczone do 

stosowania w służbie zdrowia, zapewniające szybkie czyszczenie oraz łatwe utrzymanie higieny; 

- gwarancja – min. 24 miesiące; 

- produkt fabrycznie nowy; 

 

 

 

4. Szafa z półkami przeszklona – 2 szt 
 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafa na dokumentacje w medyczną, wolnostojąca, podzielona na 2  

części: górna - otwieraną drzwiami ze szkła bezpiecznego), dolna - drzwi 

pełne; Drzwi wyposażone w zamek  z 3 kluczami i blokady. Wnętrze z 

pólkami o regulowanej wysokości, dostosowane do wysokości 

segregatora) 

TAK  

2 Wymiary szafy: 

Szerokość 800 mm (± 10 mm) 

głębokość 400 mm (± 10 mm) 

Wysokość 1900 mm  (± 10 mm)  

 

TAK   

 

5. Szafka stojąca – 1 szt 
Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafka na dokumentacje w medyczną, wolnostojąca,  drzwi pełne; Drzwi 

wyposażone w zamek  z 3 kluczami i blokady. Wnętrze z półkami o 

regulowanej wysokości, dostosowane do wysokości segregatora) 

TAK  

2 Wymiary szafki: 

Szerokość 800 mm (± 10 mm) 

Głębokość 400 mm (± 30 mm) 

Wysokość całkowita 850 mm  (± 10 mm) 

TAK   

 

6. Szafka pod zlewozmywak – 1 szt. 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafka pod zlewozmywak  – 1 szt TAK  

2 Szafka dostosowana do zlewozmywaka nakładanego. W ramach 

dostawy - montaż zlewozmywaka dostarczonego przez Zamawiającego;  

TAK   

3 Wymiary szafki: 

Szerokość 800 mm (± 10 mm) 

TAK   



Głębokość 500 mm (± 10 mm) 

Wysokość całkowita 900 mm  (± 50 mm) 

 
7. Regał biurowy z przesuwanymi drzwiami – 2 szt 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Regał na dokumentacje w medyczną, wolnostojący,  drzwi pełne; Drzwi 

wyposażone w zamek  z 3 kluczami i blokady. Wnętrze z półkami o 

regulowanej wysokości, dostosowane do wysokości segregatora) 

TAK  

3 Wymiary regału: 

Szerokość 800 mm (± 10 mm) 

Głębokość 400 mm (± 10 mm) 

Wysokość całkowita 1900 mm  (± 10 mm) 

TAK   

 
8. Biurko lekarskie z kontenerkiem na kółkach pod blatem – 2 szt 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Biurko z kontenerem podblatowym na kółkach. Kontener wyposażony z 

szuflady blokowane z zamkiem na 3 klucze; 

TAK  

3 Wymiary biurka: 

Szerokość 1200 mm (± 10 mm) 

Głębokość 670 mm (± 10 mm) 

Wysokość całkowita 720 mm  (± 50 mm) 

TAK   

 
9. Szafa zamykana z półkami – 1 szt 

Lp. Opis parametrów wymaganych 

 

Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Szafa na dokumentacje w medyczną, wolnostojąca, podzielona na 2  

części: górna - otwieraną drzwiami ze szkła bezpiecznego), dolna - drzwi 

pełne; Drzwi wyposażone w zamek  z 3 kluczami i blokady. Wnętrze z 

pólkami o regulowanej wysokości, dostosowane do wysokości 

segregatora; 

TAK  

2 Wymiary szafy: 

Szerokość 800 mm (± 10 mm) 

głębokość 400 mm (± 10 mm) 

Wysokość 1900 mm  (± 10 mm)  

 

TAK   

 

 

 

 


