Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy : DAG/PN/3/20
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa mebli i mebli medycznych
Zadanie 1
Dostawa tablicy suchościeralnej
I

Meble fabryczne nowe.
Tablica powinna mieć wymiar: 150 x 100 cm. Powierzchnia powinna być: biała, magnetyczna,
suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej. Obramowanie powinno być: Rama
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi,
plastikowymi elementami, w których ukryte jest mocowanie tablicy. Konstrukcja tablicy powinna być:
wykonana w technologii SLIM, bardzo lekka. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, aby
zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Powinna być wyposażona w
wygodną półkę z bezpiecznymi krawędziami, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.
Mocowanie tablicy ukryte w plastikowych, estetycznych narożnikach tablicy. W zestawie powinny
znaleźć się elementy mocujące.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Tablica suchościeralna rozkładana. Tablica nie regenerowana (not refurbished), nie powystawowa,
nie prototypowa (musi być wytwarzane seryjnie). Tablica suchościeralna, magnetyczna, rozkładana
2x3, lakierowana. Rama z profilu aluminiowego, tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. W
komplecie półka na markery, 2 plastikowe uchwyty do zawieszenia bloku i elementy mocujące.
Wymiary: 100 x 170/340 cm.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Zadanie 2
Dostawa tablicy suchościeralnej
II
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Zadanie 3
Dostawa krzeseł uczniowskich
z pulpitem

Meble fabryczne nowe.
Siedziska i oparcia na ramie metalowej, malowanej proszkowo lub chromowane, końcówki
zabezpieczone nakładkami z miękkiego tworzywa sztucznego, zapobiegające zarysowaniu podłogi;
siedziska i oparcia tapicerowane z materiału łatwo zmywalnego, imitacja skóry lub skóra licowana.;
pulpit drewniany lub z tworzywa sztucznego, podłokietnik.
Wymiary krzesła:
szerokość całkowita ok: 600÷620 mm,
wysokość całkowita ok: 860÷890 mm,
szerokość siedziska ok: 450÷550 mm,
wysokość siedziska ok: 470÷550 mm,
głębokość siedziska ok: 410÷440 mm
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Biurko proste płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o
wymiarach; wysokość 750mm; szerokość 1200mm; głębokość 670mm; panel przedni biurka oraz
boki biurka z DSP o grubości 18mm; blat o grubości 25mm+ krzesło do biurka obrotowe z regulacją
wysokości siedziska i regulacją oparcia, podstawa pięcioramienna, nylonowa; amortyzator:
podnośnik zapewniający płynną regulację wysokości siedziska, osłona plastykowa; mechanizm:
typu CPT umożliwiający oddzielną zmianę kąta oparcia względem siedziska oraz zmianę odległości
oparcia od siedziska i wysokość siedziska, możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji; kółka:
do powierzchni twardych; siedzisko i oparcie tapicerowane – pokrycie łatwo zmywalne,
podłokietnik: stały z tworzywa sztucznego; podparcie lędźwi: regulowana wysokość oparcia.
Wymiary: wysokość siedziska: 445-575mm; wysokość oparcia: 535-590mm; szerokość podstawy:
535-545mm; średnica podstawy: 640-650mm.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Zadanie 4
Dostawa zestawu wyposażenia
biurowego

Strona | 2

Zadanie 5
Dostawa szafy medycznej
dwudrzwiowej z półkami I

Meble fabryczne nowe.
Szafa medyczna do przechowywania sprzętu, dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi
(zamykanymi na kluczyk), wyposażona winna być w 3 półki (półki regulowane). Winna posiadać:
wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, nóżki z możliwością wypoziomowania.
Wymiar: długość 100cm, szerokość 60cm, wysokość 200cm (w tym 10 cm na nóżki).
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Szafa medyczna do przechowywania sprzętu, dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi (zamykanymi na
kluczyk), wyposażona winna być w 4 półki (półki regulowane). Winna posiadać: wypełnienie z płyty
meblowej obustronnie laminowanej (kolor: niebieski), nóżki z możliwością wypoziomowania.
Wymiar: długość 100cm, szerokość 60cm, wysokość 200cm (w tym 10 cm na nóżki).
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Szafa medyczna do przechowywania sprzętu, dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi
(zamykanymi na kluczyk), wyposażona winna być w 4 półki ( półki regulowane). Winna posiadać:
wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, nóżki z możliwością wypoziomowania.
Wymiar: długość 100cm, szerokość 60cm, wysokość 200cm (w tym 10 cm na nóżki).
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Szafa medyczna dwudrzwiowa ma składać się z: drzwi przeszklonych w górnej części
(zamykanych na kluczyk), wyposażonej w 3 półki, część dolna ma składać się z 4 szuflad.
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Zadanie 6
Dostawa szafy medycznej
dwudrzwiowej z półkami II

Zadanie 7
Dostawa szafy medycznej
dwudrzwiowej z półkami III

Zadanie 8
Dostawa szafy medycznej
dwudrzwiowej z szufladami
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Szafa ma posiadać: wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości
około 10 cm z możliwością wypoziomowania, szuflady samodomykające się. Wymiar: długość
100cm, szerokość 60cm, wysokość 200cm (w tym 10 cm na nóżki).
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
Zadanie 9
Dostawa szafki przyłóżkowej

Meble fabryczne nowe.
Szafka przyłóżkowa powinna być wykonana z tworzywa ABS lub płyty HPL w kolorze: białym.
Ponad to: posiadać półkę boczną, dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki umożliwiające
umieszczenie szafki po obu stronach łóżka, posiadać otwartą półkę oraz zamykaną przestrzeń
podzieloną na dwa poziomy, posiadać podstawę szafki wyposażoną w cztery koła, w tym dwa z
możliwością indywidualnej blokady. Parametry techniczne: wymiary zewnętrzne szafki: szerokość:
530 mm, głębokość: 450 mm, wysokość: 860 mm, wymiary blatu roboczego (część robocza):
szerokość 660 mm, głębokość 355 mm.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Stolik oddziałowy winien posiadać: stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo, koła o średnicy około
75 mm, w tym dwa z blokadą, 1 blat w formie wyjmowanej tacy ze stali kwasoodpornej, 1 koszyk
stalowy lakierowany proszkowo, 1 stalowy lakierowany proszkowo uchwyt do worka na odpady z
pokrywą z tworzywa w kolorze białym, 4 kuwety z tworzywa sztucznego, Wymiary około
1000x430x900 mm.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Stolik do rozwożenia leków winien posiadać: stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo, koła o
średnicy około 75 mm, w tym dwa z blokadą, 2 blaty ze stali kwasoodpornej z 4 wyjmowanymi
tacami na leki z tworzywa sztucznego, 2 miski uchylne ze stali nierdzewnej, Wymiary około
660x420x900 mm.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Zadanie 10
Dostawa stolika oddziałowego

Zadanie 11
Dostawa stolika do rozwożenia
leków
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Zadanie 12
Dostawa taboretu medycznego
łatwo zmywalnego

Meble fabryczne nowe.
Taboret medyczny łatwo zmywalny winien posiadać:
- siedzisko tapicerowane o średnicy około 350 mm,
- możliwość regulacji wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: około 430-550
nim, podstawę pięcioramienną na kolach o średnicy około 50 mm, w tym dwa z blokadą,
- podstawę stalową chromowaną o średnicy około 620 mm.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
Zabudowa meblowa składa się z szafek stojących + szafki wiszące.
Szafki stojące:
1) szafka stojąca meblowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym w wersji aluminiowej wraz z
bateriami łokciowymi ściennymi z przedłużonym uchwytem lekarskim, 2 zasobniki: jeden na mydło i
drugi na środek odkażający (pojemość zbiornika 500 ml) oraz pojemnik na ręczniki pojedyncze;
szafka stojąca, na której zamontowany będzie zlewozmywak, powinna być dwudrzwiowa z półką w
środku;
2) druga szafka stojąca dwudrzwiowa z półką w środku;
3) trzecia szafka stojąca dwudrzwiowa z 2 półkami w środku;
4) czwarta szafka stojąca składająca się z 3 szuflad;
5) piąta szafka stojąca z 4 szufladami.
Wszystkie szafki stojące o tych samych wymiarach, stojące obok siebie. Wymiary: 5 szafek, każda
o wymiarze: długość 80cm, szerokość 55cm, wysokość 90cm (w tym 10 cm na nóżki). Wszystkie
szuflady samodomykające się. Szafki stojące wykonane z płyty meblowej o grubości płyty 18 mm,
obustronnie laminowanej, blat kuchenny o monolitycznej powierzchni o grubości płyty 38 mm na
długość szafek + 10 cm i szerokość 60 cm; nóżki z możliwością wypoziomowania. Szafki wiszące
na długość szafek stojących (80cm), wysokości 60 cm, szerokości 35 cm. Szafki wiszące
dwudrzwiowe, z 1 półką każda. Szafki wykonane z płyty meblowej o grubości płyty 18mm,
obustronnie laminowanej. Uchwyty szafek U-kształne ze stali nierdzewnej polerowanej.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Zadanie 13
Dostawa zabudowy meblowej
ze zlewozmywakiem
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Zadanie 14
Dostawa szafy ubraniowej
podwójnej

Meble fabryczne nowe.
Szafa ubraniowa podwójna (zamykana na kluczyk), z półką na górze i na dole + drążek na
wieszaki.
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Meble fabryczne nowe.
• Meble fabryczne nowe.
• Stoliki nowe, nie regenerowane (not refurbished), nie powystawowe, nie prototypowe (musi być
wytwarzane seryjnie).
• Stoliki proste, dwuosobowe z nogami prostymi oraz mikroregulacją nóżek.
• Stelaże stołów wykonane z rury okrągłej
32 mm, blat o wym. 160 x 70 cm z płyty
melaminowanej o grubości 18 mm wykończonej obrzeżem PU o grubości 4 mm (klasa
higieniczności E1).
• Malowane proszkowo.
• Wysokość stołów – min. 82 cm.
• Kolorystyka płyty meblowej (minimum 10 kolorów drewnopodobnych).
Gwarancja - minimum 24 miesięcy.
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Zadanie 15
Dostawa stolików szkolnych
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