
Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/10/2015 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW: 
 

1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie 
musi spełniać niżej wymienione parametry i ma być potwierdzone załączonymi do oferty 
oryginalnymi katalogami lub folderami Producenta potwierdzającymi oferowane parametry  

2. Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów 
wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zapewnia transport, rozładunek 
i montaż oferowanych mebli.  

3. Fronty szaf, szafek, szuflad malowane proszkowego Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do 
uzgodnienia z Zamawiającym) – jeżeli dotyczy (zgodnie z załącznikiem – opis przedmiotu 
Zamówienia) 

4. Uchwyty do drzwi, drzwiczek i szuflad typu „C” wykonane z ze stali nierdzewnej 
 

MEBLE MEDYCZNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie 

zgodnym ze specyfikacją przetargową: 

a. Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) 
b. Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm 
c. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów 

korpusów 
d. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów 
e. Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej 
f. Drzwi pełne, krawędzie gładkie bez nitów, wkrętów itp. 
g. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi i szuflady 

wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie 
szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew 

h. Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu” 
i. Zawiasy w drzwiach nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż 
j. Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane ze 

stali nierdzewnej 
k. Drzwi i fronty szuflad malowane proszkowo w kolorze wg palety RAL wskazanym przez 

Zamawiającego 
l. Szafki metalowe z drzwiczkami wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej 

zawieszenia; 
m. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) wzmacniane dodatkowym 

profilem trapezowym 
n. Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości nie 

mniejszej niż 1,5 mm Możliwość zmiany wyposażenia szafki zgodnie z potrzebami 
użytkownika: np. zmiana położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. 
(przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w każdej szafce).  

o. Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość 
wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  
 
 

2. Szafki wiszące.  Szafki z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe) w układzie 

zgodnym ze specyfikacją przetargową: 

a. Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) 
b. Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm 



c. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów 
korpusów 

d. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów 
e. Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej 
f. Drzwi pełne lub przeszklone. Krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. 
g. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w 

uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie 
dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew 

h. Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż 
i. Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”.  
j. Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane ze 

stali nierdzewnej 
k. Szafki metalowe z drzwiczkami wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej 

zawieszenia; 
l. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) wzmacniane dodatkowym 

profilem trapezowym 
m. Możliwość zmiany wyposażenia szafki zgodnie z potrzebami użytkownika: np. zmiana 

położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie 
otwory i zaczepy w każdej szafce).  

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 

 

 

3. Regały stalowe, regały magazynowe, regały listwowe mobilne, regały listwowe 
naścienne, regały na baseny, kaczki w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: 

a. Regały wykonane z pełnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali kwasoodpornej w 
gatunku 0H18N9 (304) 

b. Profile regałów spawane bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się regałów skręcanych) 
c. Półki ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm 
d. Półki pełne montowane na stałe lub regulowane – zgodnie z wytycznymi z SIWZ 
e. Półki wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym 
f. Regały na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość 

wypoziomowania regału).  
g. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.  
h. Regały listwowe wyposażone w haczyki do zawieszania koszy sterylizacyjnych 
i. Regały listwowe mobilne wyposażone w uchwyty do prowadzenia, podstawę na czterech 

kołach w tym dwa z blokadą (regały do zawieszania koszy sterylizacyjnych koła o średnicy 
80 mm, regały z półkami do przewożenia koszy sterylizacyjnych koła o średnicy 100 mm). 
Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa 
sztucznego. 

j. Regał na baseny i kaczki wyposażony w cztery stałe półki wykonane ze stali kwasoodpornej 
w gatunku 0H18N9 (304) wykonane z prętów. Półki ukośne zakończone listwą 
zabezpieczającą. 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

4. Stoły robocze, (wersja na kołach), konstrukcje pod blaty robocze w układzie zgodnym 
ze specyfikacją asortymentową 
 
a. Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stołu wykonana z pełnych profili o wymiarach 

przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304), zgodnie ze 
specyfikacją asortymentową 

b. Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów.  
c. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm. Stopki 

wykonane z tworzywa sztucznego (wersja na kołach z oponkami niebrudzącymi i z blokadą) 
d. Blaty robocze stołów: wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o 

grubości nie mniejszej niż 1,5 mm dodatkowo wzmocnione profilem trapezowym od spodu. 
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 



 
 

5. Taborety do badania pacjenta (bez oparcia) w układzie zgodnym ze specyfikacją 

przetargową: 

 
a. Konstrukcja taboretu wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku     

0H18N9 (304) 
b. Taboret z ergonomicznym siedziskiem tapicerowanym.  
c. Siedzisko okrągłe tapicerowane. Kolor tapicerki zieleń medyczna lub do ustalenia z 

Zamawiającym.  
d. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych.  
e. Wysokość siedziska podnoszone pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) lub 

podnoszone hydraulicznie (dźwignią nożną) z obręczą pod nogi (w układzie zgodnym ze 
specyfikacją) 

f. Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą. Kółka 
wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. 

g. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. 
           Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 
 

6. Stoliki opatrunkowe z półką w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: 

 
a. Konstrukcja stolika wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w 

gatunku 0H18N9 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń 
(nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych)  

b. Blat prosty i półka wmontowana na stałe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 
0H18N9 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzmacniane dodatkowym profilem 
trapezowym 

c. Odległość między blatem a półka wynosi 455 mm 
d. Stoliki wyposażone w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku ze stali kwasoodpornej 

w gatunku 0H18N9 (304) o przekroju okrągłym 20 mm. 
e. Stolik na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Kółka wykonane z tworzywa nie 

brudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. 
           Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 
 

7. Stoliki typu Mayo do instrumentów chirurgicznych w układzie zgodnym ze specyfikacją 

przetargową: 
 
f. Konstrukcja stolika wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 

(304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się 
elementów skręcanych, nitowanych, klejonych)  

g. Blat zagłębiony na 10 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o 
grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu R15 

h. Blat z dodatkowym wzmocnieniem w kształcie H z zamkniętych profili (30x30 i 50x30). 
W przypadku uszkodzenia możliwość zdemontowania blatu 

i. Blat podnoszony i opuszczany przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą 
jednej dźwigni. 

j. Blat obracany w poziomie o 360°. Zaciskowa blokada obrotu blatu. 
k. Dopuszczalne obciążenie blatu 15 kg. 
l. Podstawa stolika w kształcie litery T wykonana z zamkniętych profili ze stali 

kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Podstawa stabilna w każdej pozycji blatu 
m. Stolik na kółkach o średnicy 80 mm (wszystkie z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa 

nie brudzącego podłoża.  
           Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 



 
8. Wózki medyczne w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: 

 
a. Konstrukcja korpusu wózka samonośna wykonana z blachy o grubości 1 mm ze stali 

kwasoodpornej w gatunku  0H18N9 (304).  
b. Korpusy wózków spawane – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów 

korpusów 
c. Pionowe krawędzie wózków i blatu zaokrąglone narożniki – promień min. R = 15 mm. 
d. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości nie mniejszej 

niż 1,5 mm. Blat wzmacniany dodatkowym profilem trapezowym.  
e. Blat w zależności od wskazania zagłębiony lub prosty i otoczony z trzech stron galeryjką. 
f. Szczelna konstrukcja drzwi i szuflad uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń, 

wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie 
szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się uszczelek naklejanych), połączenia uszczelek 
poprzez zgrzew. 

g. Zawiasy w drzwiach nierdzewne, osłonięte, zapewniające dokładną regulację i demontaż. 
h. Drzwi w zależności od dodatkowych wskazań zamykane na zamek.  
i. Fronty drzwi malowane proszkowo w kolorze wg palety RAL wskazanym przez 

Zamawiającego, zaopatrzone w uchwyty typu „C” wykonane ze stali nierdzewnej 
j. Wózki wyposażone w uchwyty to prowadzenia umieszczone od przodu 
k. Wózek na kółkach o średnicy min. 100 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z 

materiału niebrudzącego podłoża kółka z osłoną osi toczenia. Przy kołach odbojniki. 
l. Wózki wyposażone na życzenie Zamawiającego w boczne listwy montażowe, nadstawki i 

dodatkowe akcesoria wskazane w osobnym opisie.   
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 
 

9. Wózki do przewożenia materiałów skażonych (typu kontener) w układzie zgodnym ze 

specyfikacją przetargową: 

 
a. Konstrukcja korpusu wózka samonośna wykonana z blachy profilowanej ze stali 

kwasoodpornej w gatunku  0H18N9 (304).  
b. Wózek wyposażony z dwóch boków w uchwyty do prowadzenia ze stali kwasoodpornej w 

gatunku 0H18N9 (304) o okrągłym przekroju 20 mm 
c. Pokrywy (górna i boczna wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 

(304) 
d. Wózek szczelnie zamykany, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń.  
e. Pokrywy zamykane zachodzą na siebie wzajemnie się blokując. Boczna pokrywa 

wyposażona w dwa zamknięcia od wewnątrz   
f. Pokrywy wyposażone w uchwyty typu „C” ze stali nierdzewnej  
g. Drzwi podwójne otwierane skrzydłowo do 270 stopni 
h. Wózek na kółkach o średnicy 160 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału 

niebrudzącego podłoża kółka z osłoną osi toczenia. Przy kołach odbojniki. 
i. Wózki przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni wózków w temp. 60-70°C  
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 
 

10. Wózki do transportowania towarów   (typu platforma) w układzie zgodnym ze 

specyfikacją przetargową: 

 
a. Konstrukcja wózka wykonana z pełnych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 

(304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się 
elementów skręcanych, nitowanych) 

b. Wózek wykonany z profili 20x20x1,5 mm oraz 50x30x1,5 mm 
c. Podstawa prosta wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o 

grubości min 1,5 mm wzmacniana od spodu dodatkowym profilem trapezowym 



d. Ładowność wózka 50 kg  
e. Wózek wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku ze stali kwasoodpornej w 

gatunku 0H18N9 (304) o przekroju okrągłym 20 mm.  
f. Wózek na kółkach o średnicy 100 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału 

niebrudzącego podłoża kółka z osłoną osi toczenia.  
g. Wózki przystosowane do mycia i dezynfekcji w myjni wózków w temp. 60-70°C  
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 


