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16         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Meble specjalistyczne w systemie stelaża aluminiowego 
 

 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI 
PARAMETR 
WYMAGNY 

PARAMETR 
OFEROWANY 

1 

Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z 
zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych 

elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca 

wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej 
do funkcji pomieszczenia.  

TAK  

2 

Przekrój profili aluminiowych stanowiących 

szkielet mebla w stanowiskach specjalistycznych 
nie mniejszy niż 25x25 mm.  

TAK 

(podać) 
 

3 
W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 
mm. 

TAK 
(podać) 

 

4 

Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o 

grubości minimum 18mm (dołączyć atest 
higieniczny) – obustronnie laminowana. 

TAK 
 

 

5 

Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez 

konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) 
oklejone PCV o grubości min. 2 mm 

TAK 

(podać) 
 

6 
Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone 

antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. 
TAK  

7 

Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub 

w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o 

pełnym wysuwie. 

TAK  

8 

Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 

mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 
30 mm. 

TAK 
(podać zakres) 

 

9 

Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji 

mebli, muszą być gładkie, pozbawione 
nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych 

oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną 

koniecznością konstrukcji mebli.  

TAK  

10 

Łączenia profili aluminiowych wykonane za 

pomocą złączek wykonanych z antyudarowego 

tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną 
wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie 

jest wymagane w przypadku szafek wiszących 
oraz nadstawek) lub złączek w pełni metalowych 

zabezpieczonych przed korozją poprzez 
anodowanie. 

TAK 
(podać rodzaj 

złączek) 

 

11 

Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja 

poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego 
sposobu zabezpieczenia. 

TAK 

(podać rodzaj 
zabezpieczenia) 

 

12 

Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o 

grubości minimum 28mm, laminowanej 
wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie 

boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem 
PCV o grubości minimum 2 mm. 

TAK 

(dołączyć atest) 
 

13 
Blaty z konglomeratu żywicy akrylowej i 
mineralnego glinu o grubości łącznej minimum 

31mm (12mm konglomerat + 18mm podbudowa) 

TAK 

(dołączyć atest 
higieniczny na 

konglomerat) 

 

14 Zlewy o wymiarach wewnętrznych komory TAK  
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minimum 400x400x207, wykonane z 
konglomeratu żywicy akrylowej oraz mineralnego 

glinu (materiał identyczny jak blat). Zlewy w 
kolorze do wyboru (z minimum 4 kolorów), 

wklejane w blat bez żadnych nierówności i 

szczelin a górna krawędź zlewów nie może 
wystawać ponad powierzchnię blatu.  

15 

Umywalki owalne o wewnętrznych wymiarach 
komory minimum 419mm x 330mm i głębokości 

minimum 135mm, wykonane z konglomeratu 

żywicy akrylowej oraz mineralnego glinu (materiał 
identyczny jak blat). Umywalki w kolorze do 

wyboru (z minimum 4 kolorów), wklejane w blat 
bez żadnych nierówności i szczelin a górna 

krawędź umywalek nie może wystawać ponad 

powierzchnię blatu. 

TAK  

16 

Zlewy w szafkach zlewozmywakowych bez 

ociekaczy, wykonane ze stali nierdzewnej jako 
nakładane na blat. Zlewy gładkie, nie dopuszcza 

się zlewów w tzw. strukturze lnu (dołączyć atest 

higieniczny). 

TAK 
(dołączyć atest 

higieniczny) 

 

17 

Zawory i armatura muszą spełniać wymagania 

pracy w placówkach służby zdrowia a w 

szczególności ich powierzchnia musi być odporna 
na dezynfekcję i odporna na działanie promieni 

UV. 

TAK 

(dołączyć atest 
higieniczny) 

 

18 

Wszystkie baterie wodne w stanowiskach do 

mycia muszą być w wersji z mieszaczem ciepłej i 

zimnej wody. 

TAK  

19 
Wszystkie zawory wodne muszą być tego samego 
producenta. 

TAK 

(podać 

producenta) 

 

20 

Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki 

patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga 

się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie 
dotyczy szafek zlewowych. 

TAK  

21 
Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej 
palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub 

równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). 

TAK  

22 

Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu 
postforming, o grubości minimum 28mm, 

laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL 

– „do wyboru” z całej palety kolornika firmy 
CHOBOT Halinówek lub równoważnego (nie mniej 

niż 50 kolorów). 

TAK  

23 

Kolorystyka blatów z konglomeratu żywicy 

akrylowej oraz  mineralnego glinu – „do wyboru” z 

minimum 20 kolorów.  

TAK  

24 

Meble jako wyrób muszą posiadać atest 

higieniczny (wystawiony przez uprawnioną 

jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w 
placówkach służby zdrowia. 

TAK 

(dołączyć atest) 
 

 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  



 3 

 

2. Meble socjalne  

 
 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI PARAMETR 

WYMAGNY 

PARAMETR 

OFEROWANY 

1 

Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o 

grubości minimum 18mm (dołączyć atest 
higieniczny) – obustronnie laminowana. 

TAK 
 

 

2 Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez 

konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) 
oklejone PCV o grubości min. 2 mm 

TAK 

(podać) 

 

3 Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone 

antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. 

TAK  

4 Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub 

w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o 

pełnym wysuwie. 

TAK  

5 Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości 

minimum 36mm laminowanej obustronnie. 

Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone 
trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 

TAK  

6 Meble na cokole o wysokości 80÷100mm. TAK 
(podać) 

 

7 Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki 

patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga 
się zamków centralnych). 

TAK  

8 Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej 

palety kolornika firmy KRONOPOL Żary lub 
równoważnego (nie mniej niż 50 kolorów). 

TAK  

 

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  
 

 



 4 

 

3. Lodówka do zabudowy  

 
 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI 
PARAMETR 

WYMAGNY 

PARAMETR 

OFEROWANY 

1 Wysokość w zabudowie: 820–870 TAK  

2 
Możliwość montażu frontu meblowego na 

prowadnicach 

TAK 
 

3 Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi TAK  

4 Sterowanie tradycyjne TAK  

5 Automatyczne rozmrażanie chłodziarki TAK  

6 Tradycyjne rozmrażanie zamrażalnika TAK  

7 
Wyposażona w minimum: 1x pełna przezroczysta 

szuflada plastikowa, 2x druciana półka 

TAK 

(podać) 
 

8 Poziom hałasu: maksymalnie 38 dB 
TAK 

(podać) 
 

9 Klasa energetyczna: minimum A 
TAK 

(podać) 
 

10 Pojemność chłodziarki brutto: minimum 102 l 
TAK 

(podać) 
 

11 Pojemność chłodziarki netto: minimum 97 l 
TAK 

(podać) 
 

12 Pojemność zamrażalnika: minimum 17 l 
TAK 

(podać) 
 

13 Wysokość maksimum 820mm  
TAK 

(podać) 
 

14 Szerokość maksimum 600mm 
TAK 

(podać) 
 

15 Głębokość maksimum 550mm 
TAK 

(podać) 
 

 

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  

 


